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RESUMO 

 

Este trabalho final de graduação em Comunicação Social, habilitação jornalismo, abordou a 
inserção e atuação das mulheres no jornalismo esportivo televisivo. O problema encontrado 
era se as mulheres continuam atuando apenas em alguns papéis no jornalismo esportivo, 
valorizadas apenas pela beleza, ou se conseguem expressar suas opiniões neste contexto. Para 
responder a essas indagações, realizou-se uma pesquisa que observou quatro programas 
esportivos, Globo Esporte e Esporte Espetacular, da Rede Globo, e Esporte Total e Toque de 
Bola, da TV Bandeirantes. Para completar a análise, uma pesquisa bibliográfica foi realizada 
para sustentar as afirmações do estudo. A investigação do problema mostrou que as mulheres 
possuem pouca representatividade em matérias sobre esporte, mas conseguem espaços na 
apresentação deste gênero, lendo textos prontos. Ao contrário do comentário esportivo que é 
espontâneo e opinativo, no qual este estudo verificou a presença de apenas uma mulher na 
mesa de debates, entre os quatro programas analisados. Revelou-se, assim, que os programas 
esportivos, em sua maioria, continuam a intensificar a distância da mulher e do esporte, 
valorizando o fator feminino da beleza e definindo limites até onde as mulheres podem chegar 
para falar, entender e opinar sobre esporte. 
 

Palavras chaves: Mulheres. Presença. Jornalismo Esportivo. 
 

 

ABSTRACT 
This final work of graduation in Social Communication, qualification journalism, approached 
the insertion and performance of the women in the televising esportivo journalism. The joined 
problem was if the women continue acting only in some papers in the esportivo journalism, 
valued only for the beauty, or if they obtain to express its opinions in this context. To answer 
to these investigations, a research that observed four esportivos programs, Globe Sport and 
Spectacular Sport, of the Net was become fullfilled Globe, and Total Sport and Touch of Ball, 
of the TV Bandeirantes. To complete the analysis, a bibliographical research was carried 
through to support the affirmations of the study. The inquiry of the problem showed that the 
women possess little representation in substances on sport, but obtains spaces in the 
presentation of this sort, reading ready texts. In contrast of the esportivo commentary that he 
is spontaneous and opinativo, in which this study it verified the presence of only one woman 
in the table of debates, between the four analyzed programs. The feminine factor of the beauty 
showed, thus, that the esportivos programs, in its majority, continue to intensify in the 
distance of the woman and the sport, valuing and defining limits until where the women can 
arrive to speak, to understand and to think on sport. 
 
Keywords: Women. Presence. Esportivo journalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação tem como título “As donas da bola – inserção e 

atuação das mulheres no jornalismo esportivo televisivo” e aborda a questão da mulher no 

campo jornalístico do esporte, através do qual procuramos analisar a participação feminina 

nos programas esportivos de televisão e seu papel neste cenário. 

O desafio era mostrar como a participação feminina cresceu nas últimas décadas no 

telejornalismo esportivo e a participação das mulheres nos programas esportivos. Alguns 

questionamentos foram lançados no início da pesquisa, que ajudaram na investigação deste 

trabalho, tais como: De que forma as mulheres se inseriram no jornalismo esportivo na 

televisão e qual é o papel que exercem nos programas do gênero?  O número de matérias 

esportivas produzidas por mulheres possui igualdade às dos jornalistas nos programas 

esportivos? As mulheres conseguem expressar suas opiniões sobre esporte? A mulher é vista 

apenas por sua beleza nos programas esportivos? A atuação feminina fica restrita a uma 

representação frente à câmera, como apresentadoras, ou consegue um espaço para expor 

opiniões e participar de debates? 

A partir desses questionamentos procuramos responder como é a participação da 

mulher nos programas esportivos da televisão na atualidade. Para abordar todos esses 

aspectos, este trabalho foi dividido em cinco capítulos. 

A primeira parte deste trabalho situa o leitor no surgimento do jornalismo esportivo no 

Brasil. Para entender os obstáculos da corrida que as mulheres enfrentaram até conquistar um 

pódio no jornalismo esportivo, a história deste campo jornalístico nos principais veículos de 

comunicação pode ser encontrada neste primeiro capítulo.  

Na segunda parte desta pesquisa é intensificado o estudo do jornalismo esportivo na 

televisão. O surgimento de canais e programas esportivos no país é relatado, destacando a 

evolução da televisão e a união do audiovisual com o esporte. O terceiro capítulo relata a 

inserção e atuação da mulher no jornalismo esportivo. Para entender a participação do sexo 

feminino nas redações esportivas, o capítulo aborda, inicialmente, a história das mulheres no 

país, mostrando sua luta para alcançar direitos iguais aos dos homens. As barreiras que eram 

impostas na prática esportiva também dificultavam sua inserção no jornalismo esportivo. 

Dessa forma, finalizamos o capítulo analisando a mulher no jornalismo esportivo. 

O último capítulo foi destinado à análise do estudo. Por meio da escolha, gravação e 

observação de quatro programas esportivos de duas emissoras da televisão brasileira, dados 

foram coletados sobre a presença e a atuação das mulheres nestes programas esportivos. 



Pertencentes aos gêneros telejornal e mesa-redonda, os programas escolhidos foram o Globo 

Esporte e o Esporte Espetacular, da Rede Globo, Esporte Total e Toque de Bola, da TV 

Bandeirantes. Os programas foram gravados durante uma semana, do dia 22 a 28 de outubro 

de 2006 e o estudo levou em consideração o papel das mulheres que atuam nos programas e a 

quantidade de reportagens femininas que foram ao ar durante a semana analisada. 

 As tabelas com os todos os dados coletados para a análise dos programas esportivos 

foram anexadas neste estudo. Além dos dados da observação, o desenho dos cenários dos 

programas em formato de mesa-redonda foi desenvolvido para explicar a posição que a 

mulher ocupa neste formato televisivo. Por último, o roteiro da edição da edição do dia 27 de 

outubro de 2006 do programa Toque de Bola, comprova a participação das mulheres nos 

debates esportivos.  

 Dessa forma, este estudo pretende responder aos questionamentos levantados sobre a 

mulher no jornalismo esportivo, descrevendo sua história, a inserção da mulher na sociedade, 

nos esportes, no jornalismo e como é a atuação feminina neste cenário.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 

JORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

 

Manchetes de jornais sobre vitórias no futebol, resultados de regatas ou informações 

sobre alguma modalidade esportiva eram impensáveis para qualquer redator brasileiro no 

início do século XX. Nem sempre os esportes tiveram destaque e ganharam manchetes nas 

capas dos jornais impressos do país. Até 1920, o espaço dedicado a esse assunto nos jornais 

era limitado. O esporte mais popular na época, as regatas, recebia apenas pequenos espaços 

para as notícias. E o futebol, esporte inglês, que começava a ser introduzido no Brasil, não 

possuía a mínima perspectiva de cativar multidões e, muito menos, conquistar a atenção da 

imprensa, como afirma o jornalista Paulo Vinicius Coelho: 

 

Nos primeiros anos de cobertura esportiva era assim. Pouca gente acreditava que o 
futebol fosse assunto para estampar manchetes. A rigor, imaginava-se que até 
mesmo o remo, o esporte mais popular do país na época, jamais estamparia as 
primeiras páginas de jornal. (COELHO, 2004, p.8) 
 

O futebol ainda possuía regras e denominações em inglês e era praticado apenas nos 

seletos clubs. Participavam dos jogos as nobres famílias da sociedade brasileira e, enquanto os 

homens empenhavam-se nos gramados, o lugar das mulheres era a arquibancada. Nos anos 

20, as mudanças começam a ocorrer no esporte; com a popularização do futebol, os jogadores 

passam a entrar em campo por causa do seu talento e, não mais, pelo seu sobrenome. O 

público do esporte também mudou, vindo, então, mais das fábricas e galpões do que dos 

salões de baile e das casas de famílias burguesas da sociedade.  

O novo esporte consegue estampar manchetes nas capas dos jornais, como também 

levar multidões aos estádios. Com a organização de clubes de futebol pelo país, este esporte 

começou a ganhar características profissionais. A mídia esportiva começava a contar, narrar e 

descrever os primeiros lances esportivos.  

O jornalismo esportivo apareceu no início do século, com seus primeiros relatos de 

chutes, lances e arremessos no jornal A Fanfulha, em São Paulo. O jornal trazia relatos sobre 

futebol em página inteira, num tempo em que esse esporte ainda não cativava multidões 

(COELHO, 2004). Muitas informações sobre a origem dos esportes brasileiros são resultados 

da cobertura jornalística de jornais impressos desse período.  

Neste início do século XX, o jornalismo esportivo ainda não tinha uma característica 

própria e muitos termos utilizados ainda eram usados em inglês, o que aumentava a 



dificuldade de compreensão dos leitores. As mudanças e a popularização do esporte na mídia 

brasileira ocorrem com nomes como Mario Filho e Nelson Rodrigues.  

As primeiras mudanças que Mario Filho promoveu no jornalismo esportivo ocorrem 

na página de esporte do jornal A manhã, que pertencia ao seu pai. As alterações começaram 

quando ele disponibilizou um espaço maior no jornal para o futebol e as regatas. Também 

traduziu vários termos da língua inglesa, presentes no esporte, com o objetivo de facilitar a 

compreensão do jogo e a sua divulgação.  

No início da década de 30, Mario Filho criou o diário Mundo Esportivo, o qual durou 

apenas oito meses. Mas não foi sua única tentativa para a evolução do jornalismo esportivo. 

Cinco anos depois, o primeiro jornal especializado em esportes foi lançado, O Jornal dos 

Sports, que chegava às bancas contendo informações sobre futebol, remo, basquete, vôlei e 

muitas outras modalidades. 

Mario Filho desenvolveu um novo estilo de narração para o Jornal dos Sports. Até 

então, a linguagem jornalística no esporte era desenvolvida para as elites, que possuíam 

acesso ao veículo impresso. Mario Filho inovou construindo uma linguagem que não visava 

atingir apenas este público, mas toda a população. “O texto parnasiano e pedante do sportmen 

da origem elitista do football no início foi perdendo terreno para a linguagem de botequim das 

arquibancadas”. (BETING in BOAS, 2005, p.19) 

Nesse período, essas mudanças tiveram grande importância para as redações 

esportivas dos jornais brasileiros. Tanto os jornalistas como o público perceberam que este 

novo estilo representava o início da popularização do futebol no Brasil. A mídia focalizou sua 

atenção neste esporte e começou a retratar as mudanças do mundo esportivo,  como explica o 

jornalista Mauro Beting: 

 

Retratou a passagem do futebol amador para o profissional e comandou a corrente 
que começou a modernizar os termos importados do futebol inglês – centerfoward, 

goalkeeper, corner – moldando uma forma brasileira de enxergar o jogo, um estilo 
que perdurou por 30 anos. (BETING in BOAS, 2005, p.61) 
 

O jornalismo esportivo também ganhou voz nas palavras dos cronistas, que utilizavam 

a emoção para descrever jogadas e lances no esporte, aumentando a paixão do torcedor. 

Porém, as crônicas não tinham preocupações com a veracidade, metáforas aumentavam a 

beleza do esporte e faziam a multidão se apaixonar por times e jogadores. Mesmo sem possuir 

a informação verdadeira como matéria-prima, textos de cronistas acabariam influenciando e 

deixando características que foram seguidas pelo jornalismo esportivo por décadas. Por não 



existir uma linguagem esportiva ou um receituário específico para a elaboração do discurso, 

as crônicas acabaram ganhando espaços e conquistando o público dos jornais impressos.  

Com a implantação do rádio no país, surge um novo meio de comunicação capaz de 

transmitir jogos e trazer resultados de competições no momento que acontecem os eventos 

esportivos. Com a velocidade das informações, o jornalismo esportivo ganhou espaço nas 

redações e cada vez mais espectadores, promovendo a popularização dos esportes. Porém, 

este espaço no radiojornalismo não foi alcançado instantaneamente. O esporte ganhava 

destaque nas ondas radiofônicas apenas uma década após seu surgimento.  

A primeira transmissão radiofônica realizada no Brasil acontece em sete de setembro 

de 1922, durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que comemorava o centenário 

da Independência. Um ano depois, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora 

regular de radiodifusão do país era criada, devido ao interesse de Edgard Roquette-Pinto, que 

idealizou esse projeto, como argumenta o jornalista Luiz Artur Ferrareto: 

  

O grupo liderado por Roquette-Pinto e Morize consegue, então junto ao governo o 
empréstimo de transmissores da Praia Vermelha durante uma hora por dia. Usando o 
tempo ocioso de um equipamento utilizado prioritariamente para radiotelefonia, o 
Brasil entra, em definitivo na era do rádio no dia 1° de maio daquele ano, quando 
eles começam suas transmissões. (FERRARETTO, 2001, p.96) 
 

Os primeiros programas de informação transmitidos pela Rádio Sociedade, como o 

Jornal da Manhã, Jornal da Tarde ou Jornal da Noite, chegavam aos ouvintes, com 

informações gerais sobre agronomia, esportes, seção feminina, doméstica e infantil. Na 

década de 30, o esporte conquista definitivamente seu espaço, quando diversas emissoras 

surgiram em todo o país. Antes, as informações esportivas presentes no rádio possuíam pouco 

espaço e nenhum jogo havia sido transmitido na íntegra.  

Foi em 19 de julho de 1931 que o primeiro jogo de futebol foi narrado no rádio 

brasileiro. Sintonizado pelos ouvintes através da Rádio Sociedade Educadora Paulista, o jogo 

foi disputado entre as seleções de São Paulo e Paraná e chegou ao ar pela voz de Nicolau 

Tuma. Já no Rio Grande do Sul a primeira partida a ser transmitida na integra pelo rádio foi 

Grêmio contra a seleção do Paraná, que ocorreu em 19 de novembro do mesmo ano, narrado 

por Ernani Ruschel, na Rádio Sociedade Gaúcha.  

A disseminação do esporte através dos meios de comunicação aconteceu nesta fase, 

quando o futebol de campo uniu-se ao rádio. Como os jornais impressos que existiam tinham 

um custo elevado e o esporte era praticado apenas pelas elites, o assunto parecia distante das 

grandes massas. Mas com a chegada do rádio, pensava-se que o público das classes baixas 



poderia acompanhar jogos, discutir regras e comemorar as vitórias dos seus times. Porém, no 

início o custo dos aparelhos de rádio ainda era elevado, por isso, a informação continuou 

sendo privilégio de uma elite no país. Demorou alguns anos para os aparelhos se 

popularizarem, os custos baixarem e o rádio, trazendo na sua programação o esporte, invadir 

todos os lares brasileiros. Iniciava o radiojornalismo esportivo, com narrações de partidas, 

informações e programas esportivos.   

Mesmo assim, vários veículos de comunicação impressos continuaram surgindo. A 

Revista dos Esportes foi criada nos anos 50, mas sobreviveu apenas até metade da década 

seguinte. O Jornal, como se chamava o diário esportivo criado pelo jornalista Roberto Petri, 

foi lançado na mesma época, mas também não durou muito tempo. Com a instantaneidade do 

rádio, as revistas e jornais não atingiam um grande público e na mesma velocidade que 

surgiam, acabavam fechando suas redações.  

Foi na década de 60 que os grandes jornais impressos do país cederam espaços para o 

jornalismo esportivo impresso que sobrevive até hoje nos cadernos esportivos, recebendo até 

manchetes de capa. Porém, sem receber um espaço fixo, dependendo sempre da quantidade de 

informações da semana ou da notícia merecer importância para seu público, como explica 

Coelho:  

 

Só no fim da década de 1960, os grandes cadernos de esporte tomaram conta dos 
jornais. Ou melhor: Em São Paulo, surgiu o Caderno dos Esportes, que originou o 
Jornal da Tarde, uma das mais importantes experiências de grandes reportagens do 
jornalismo brasileiro. Dessa época para cá, os principais jornais de São Paulo e do 
Rio lançaram cadernos esportivos e deles se desfizeram como se tratasse de objeto 
supérfluo. Gastar papel com gols, cestas, cortadas e bandeiradas nunca foi 
prioridade. (COELHO, 2004, p.10) 
 

Como os diários impressos, várias revistas continuam sendo lançadas e conquistam um 

público segmentado e interessado pelo assunto. O Saque, revista especializada em vôlei, 

durou de 1984 até o final da década. A Lance Livre, também sobre vôlei, surgiu no final dos 

anos 80. Já a revista Placar surge em 1970 e sai das bancas em 1990, sendo relançada na 

mesma década, trazendo informações sobre esporte até a atualidade.  

Anterior a esse desenvolvimento do jornalismo esportivo impresso, o radiojornalismo 

esportivo continuava a crescer no Brasil. Segundo FERRARETTO (2001), o grande impulso 

do rádio ocorreu em 1950, quando o Campeonato Mundial de Futebol aconteceu no país do 

samba. As emissoras de rádio brasileiras foram as transmissoras dos jogos. Com isso, a 

qualidade das emissoras melhora e mobiliza ouvintes de todo o país.  



Logo após esse impulso, surgiam os primeiros programas esportivos no rádio, as 

“mesas-redondas”. Criada pelo ex-narrador Luiz Mendes, na década de 60, o formato era 

inspirado na mesa-redonda do lendário Rei Arthur. Os convidados sentavam dispostos numa 

mesa no estúdio para a discussão dominical sobre futebol. Este formato iniciou no rádio e foi 

levado para a televisão, presente nos programas esportivos até hoje. 

Muitos formatos de programas esportivos foram criados no rádio, como o Plantão de 

Domingo, que nasceu na Jovem Pan em 1974, e passou a ser comandado pelo jornalista 

Milton Neves, em 1978. O programa abria as jornadas esportivas nos finais de semana, 

trazendo, durante todo o dia, informações esportivas. Outro estilo de programa foi criado em 

1982, o Terceiro Tempo, com entrevistas nos vestiários, entrava no ar depois das transmissões 

esportivas e chegava a durar três horas. Esse tipo de formato de programa radiofônico pós-

jogo foi uma inovação na transmissão desse veículo, sendo introduzido, alguns anos depois, 

na televisão.  

O rádio criou uma linguagem própria, que foi responsável por moldar a linguagem 

esportiva. Jargões e gírias foram levados das cabines de locução para as arquibancadas e para 

o campo, além de divulgar o esporte para todas as classes: 

  

Os torcedores levavam o radinho aos estádios para acompanharem as narrações, e 
este artefato de comunicação possibilitou a criação de um universo muito 
interessante em relação ao futebol, muitas gírias e jargões do jornalismo esportivo 
ascenderam nesta época, porque o radialista esportivo tinha a função básica de criar 
a imagem da disputa para aqueles que estavam distantes do campo de jogo. 
(CAMARGO in GONTIJO, 2005, p. 237) 
 

Após a fase do rádio e das publicações, a televisão chegava ao Brasil para conquistar o 

público. Os dribles no futebol, os lances no basquete, os sets do tênis, as posições da 

maratona, os saques no vôlei ganhavam, além da narração, a imagem. Com a televisão a 

cores, implantada no país, a atração aumenta, pois era possível identificar os times e a 

imagem tornava-se mais nítida. A partir da Copa do Mundo de 1974, o processo de audiência 

na televisão e no rádio começou a ser alterado. “Já é possível ver-se o futebol colorido. Com a 

valorização da imagem, o rádio começava a correr sérios riscos de perder sua força, que 

desviou a atenção do público espectador, como também o sentido migratório dos 

anunciantes”. (SCHINNER,2004, p.24) 

Porém, o rádio nunca parou de encantar o público. No final dos anos 70, emissoras 

como Globo, Jovem Pan, Tupi, Record e Bandeirantes colocavam no ar vários programas e 

transmissões esportivas, tornando-se os principais canais radiofônicos de esporte. Para 



concorrer com a televisão, as emissoras resolveram criar a jornada esportiva, na qual até três 

jogos são narrados ao mesmo tempo, o que aumenta a audiência desse meio de comunicação.  

Mas a televisão tinha mais espaço e recursos para transmitir jogos e informação  

esportiva. Por isso, era natural que conquistasse o público. A partir dos anos 90, a criação de 

canais especializados em esporte e do pay-per-view1, transformou o futebol no carro chefe do 

jornalismo esportivo. No entanto, esse assunto será tratado com maior aprofundamento e 

pesquisa no segundo capítulo deste trabalho.  

A partir da metade da década de 90, um meio de comunicação começou a ganhar mais 

acessos no país: a internet. Com isso, os veículos de comunicação começam a prestar atenção 

neste mercado que surge e cresce a cada dia. Em 1997, o diário Lance! era criado e junto com 

ele um site na internet, o (www.lancenet.com.br). Os grandes portais começaram a surgir com 

sites contendo informações sobre esporte e os jornais impressos começam a produzir versões 

on-line. O jornalismo esportivo acha um novo espaço e recursos para explorar. Neste período, 

muitos jornalistas esportivos deixam as redações de rádio ou televisão para trabalhar com 

sites e portais esportivos.  

Até a atualidade, muitos veículos de comunicação surgiram com o objetivo de 

aperfeiçoar a ações comunicacionais da sociedade. Com o surgimento do rádio, da televisão e 

da internet, a linguagem esportiva utilizada nos meios de comunicação sofreu várias 

modificações, sendo adaptada com um novo estilo, dependendo da época e da mídia que era 

utilizado pela sociedade.  

 

 

1.1. LINGUAGEM ESPORTIVA 

 

Descrições de passes, narrações de jogadas ou entrevistas de atletas no jornalismo 

esportivo não possuem regras que devem ser seguidas pelos jornalistas. A linguagem 

jornalística do esporte nunca teve um modelo, por isso pode-se dizer que a emoção era a linha 

seguida nas matérias e transmissões de jogos. Influenciado pelas crônicas esportivas, o 

radiojornalismo esportivo trazia presente a emoção, tanto quanto a informação. Como afirma 

Heródoto Barbeiro: 

 

A linguagem jornalística do esporte nunca teve uma escola definida. O surgimento 
de um estilo próprio sempre dependeu das tentativas de erros e acertos. Em 1932, 

                                                 
1  Sistema pago que permite assistir vários jogos que são escolhidos pelo espectador. 



início das transmissões esportivas no rádio, a linguagem utilizada era de pura 
emoção. (BARBEIRO, 2006, p.98) 
 

Na década de 60, com a presença de vários meios de comunicação de massa, a 

linguagem jornalística no esporte precisava se adaptar aos diferentes veículos. Neste período, 

o discurso foi alterado e passou a ter uma linguagem meramente documental e fria. O 

profissional atuava no papel de testemunha. A televisão ainda não era ao vivo, o espaço nos 

jornais era reduzido e a popularização ficou restrita às transmissões de rádio. Uma mudança 

na linguagem do jornalismo esportivo era necessária, como argumenta o jornalista esportivo 

José Eduardo de Carvalho: 

 

Neste período de reformulação, o discurso esportivo compartilhou por algum tempo 
formas de comunicação com outros setores do jornalismo, importou imagens ou 
metáforas, adaptou situações mesclando português castiço e neologismos. E sofreu 
as conseqüências de não existir uma norma culta do idioma esportivo. Daí a 
necessidade de experimentar, corrigir, desbravar. (CARVALHO in BOAS, 2005, p. 
61) 
 

 

Mas a grande descoberta na linguagem esportiva foi a de que não era necessário criar 

uma linguagem, pois ela já existia. Revelou-se que o básico, em matéria de esporte, era 

atraente e, portanto, exigia uma linguagem cristalina, direta, nunca banal.  

A evolução do cenário tecnológico na comunicação trouxe outras mudanças para as 

redações esportivas. A pauta começava a ser mais discutida, elaborada e pesquisada. Era 

necessário correr atrás da informação e isso trouxe mais criatividade às matérias esportivas e 

reconhecimento às redações esportivas. O jornalismo esportivo vira o jogo e passa a exportar 

terminologias e formatos de cobertura para outras editorias do jornal, tendo a vantagem de 

conseguir, através de palavras, sintetizar emoções e principalmente potencializar façanhas. 

Nos anos 70, a nova linguagem do jornalismo esportivo continuava a ser construída. 

Os textos do período trazem uma conexão entre as emoções dos jogos e o lado humano dos 

ídolos. O jornalismo esportivo deixa de ser mecanizado para tomar uma forma mais 

humanizada. Essa mudança na linguagem surgiu no jornal impresso e foi seguida por diários 

como Jornal da Tarde, Zero Hora e pela revista Placar. O modelo ganhou força e norteou 

grande parte da cobertura esportiva da imprensa, inclusive na televisão, pelas duas décadas 

seguintes. “Com a humanização – que não exclui os formatos clássicos de narrativa esportiva, 

e sim os aperfeiçoou –, a tradução do evento/cenário/personagem do esporte foi ganhando 

primeiro um contorno, depois um estilo.” (CARVALHO in BOAS, 2005, p.64). 



Para esta humanização do jornalismo esportivo era necessário seguir algumas regras, 

como aponta o professor José Eduardo de Carvalho: 

 

Apresentar dados históricos, personagens e estatísticas sobre a partida ou evento 
esportivo, mostrar coincidências e tradições, descrever as capacidades técnicas e 
características físicas dos personagens, publicar dados sobre o corpo técnico dos 
times ou atletas, estratégias e escalações, abordar o lado familiar do atleta, utilizar o 
recurso da dramaticidade, aproveitar a influência do cenário, considerar os 
personagens indiretos e avaliar o espetáculo. (CARVALHO in BOAS, 2005, p. 64) 
 

 

Essas mudanças dão mais espaço e público ao jornalismo esportivo. Antes uma área 

tratada como sub-jornalismo, o esporte começa a marcar posição na estrutura das redações e a 

ser mais valorizado.  

Na década de 90, o jornalismo esportivo iniciava sua segunda fase. Dados econômicos 

sobre os eventos esportivos começaram a ser incorporados nas informações da imprensa. Os 

formatos dos programas e transmissões esportivas começam a ser definidos de acordo com as 

tecnologias e meios disponíveis. 

  

Se a mídia impressa permitia aprofundamento e alguma experimentação, a narrativa 
de rádio adotou de vez a voluntariedade, o excesso informativo como marca, sempre 
associado ao dinamismo e à instantaneidade. Para a televisão a escolha era natural: 
dramatização significava audiência, o espetáculo do regozijo ou da tragédia. 
(CARVALHO in BOAS, 2005, p. 66) 
 

O espectador – leitor – ouvinte também mudou sua posição nesta segunda fase. Com o 

grande número de informações disponíveis, em vez de acompanhar apenas o seu time, passou 

a procurar informações gerais sobre todos os campeonatos e esportes, tornando-se um analista 

universal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
 
JORNALISMO ESPORTIVO NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

 

No início da década de 1950, a televisão começa a surgir no Brasil. Através de 

investimentos aplicados pelo visionário Assis Chateaubriand, a tecnologia de transmitir 

imagens é implantada no país. Dono dos Diários e Emissoras Associados, Chateaubriand 

possuía parte do mercado brasileiro de comunicação. Na fase áurea de seu empreendimento, 

chegou a possuir 36 emissoras de rádio, 34 jornais impressos e 18 canais de televisão. Mas o 

início de seu investimento televisivo ocorreu em 18 de setembro de 1950, quando entrava no 

ar a primeira emissora de televisão brasileira, a TV Tupi Difusora de São Paulo. Apesar do 

número pequeno de aparelhos de televisão no país, o novo veículo de comunicação surgia 

visando atingir grandes audiências, como afirma o jornalista Sergio Mattos: 

  

No Brasil, a televisão nasceu preocupada em garantir audiência. Em setembro de 
1950, a novidade chegou ao país, quando Assis Chateaubriand levou ao ar a TV 
Tupi, em São Paulo. Ninguém tinha televisão em casa, um luxo para a época – 
custava quase tanto quanto um carro. Chateaubriand mandou trazer de avião dos 
Estados Unidos duzentos aparelhos. (MATTOS, 2002, p.106) 
 

Com a geração das primeiras imagens da televisão brasileira, o telejornalismo também 

começava a surgir, com a estréia do programa “Imagens do dia”. O telejornal encerrava as 

transmissões diárias da emissora, com imagens feitas em filmes e narradas pelo apresentador. 

Em 1951, a TV Tupi do Rio de Janeiro estréia sua programação e, neste mesmo ano, o país 

começa a produzir seus próprios aparelhos de televisão. A produção interna impulsiona o 

aparecimento dos aparelhos de televisão nos lares brasileiros, pois o produto possuía um custo 

menor, tendo em vista que os aparelhos não precisavam mais ser importados. 

Em 1955, já existem mais de cinco emissoras de televisão no país e o esporte começa 

a conquistar espaço e audiência neste veículo de comunicação. A TV Record no ar pela 

primeira vez em 1953, após um ano de transmissões lança o primeiro programa esportivo da 

televisão brasileira, o “Mesa Redonda”. O programa era apresentado por Geraldo José de 

Almeida e Raul Tabajara, que transmitiam, ao vivo, partidas de futebol e informações do 

esporte. Este modelo de programa televisivo foi criado no rádio e implantado com sucesso na 

televisão, modificado apenas para atender a posição das câmeras. 



Atualmente, os programas de mesa-redonda esportiva ainda estão presentes nas 

emissoras de rádio e TV, mas não contam apenas com a presença de comentaristas, hoje 

participam também jogadores, atletas, músicos, artistas e outros convidados. 

Segundo Mattos, a Record torna-se o principal canal de cobertura esportiva no país, na 

década de 50. No início da televisão brasileira, as imagens do esporte eram difíceis de ser 

transmitidas para o público, pois os acontecimentos esportivos ocorriam fora dos estúdios, o 

que dificultava o transporte de equipamentos e profissionais. Por meio de investimentos em 

tecnologia, a TV Record foi a emissora responsável por realizar a primeira transmissão 

externa no país. Imagens do jogo entre Santos e Palmeiras, que ocorreu na Vila Belmiro, em 

Santos, foram geradas para São Paulo e o jogo pode ser visto por torcedores na capital 

Paulista.  O jogo ocorreu em 1955 e, um ano depois, novos investimentos permitiram que uma 

transmissão interestadual pudesse ser realizada. O jogo da seleção Brasileira contra a seleção 

da Inglaterra, disputado no Rio de Janeiro, também pode ser visto em São Paulo, devido às 

imagens da televisão. 

A televisão conquista o país e o esporte ganha a visibilidade que não conseguiu 

alcançar em outros veículos de comunicação, tornando-se fonte de informação e 

conhecimento, como ressalta o jornalista Guilherme Jorge de Rezende: 

 

No caso brasileiro, a TV não é apenas um veículo do sistema nacional de 
comunicação. Ela desfruta de um prestígio tão considerável que assume a condição 
de única via de acesso às notícias e ao entretenimento para grande parte da 
população. (REZENDE, 2000, p.23) 

 

O aumento de aparelhos de televisão no país e, consequentemente, da audiência, 

atinge proporcionalmente o número de emissoras de TV. No início dos anos sessenta, já 

existem quinze emissoras de televisão operando nas mais importantes cidades do país. “Em 

apenas uma década a sociedade brasileira substituía o rádio ‘capelinha’ pela ‘telinha’. Ver o 

mundo através da TV transformou-se na grande inspiração dos que antes ouviam as novidades 

através do rádio”. (GONTIJO, 2001, p.237). 

Em 1965, surgia uma nova emissora de televisão no Brasil, que modificaria o modelo 

de programação das emissoras atuais. A Rede Globo gerava suas primeiras imagens naquele 

ano, mas o canal ganhou destaque e consolidou-se apenas na década de 70. A partir de um 

projeto de Roberto Marinho e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, a Globo lança um padrão 

de qualidade para a televisão brasileira, como afirma Elias Cashmore: 

 



Definiu-se um padrão novo para a televisão, profissionalizando as relações com as 
agências, instituindo a grade de programação, trabalhando com planejamento de 
programação, com apuro técnico, senso de detalhe e preocupação com o 
consumidor. (CASHMORE, 1998, p. 7) 
  

Esse padrão ficou conhecido como “Padrão Globo de Qualidade” e modificou a 

maneira de fazer televisão no país. Segundo NASSIF (2003), não bastava à emissora ter 

artistas, devia haver um plano estratégico e uma gestão. Era montada uma estratégia para cada 

horário e cada público. Assim, este novo padrão conseguia conquistar todas as classes com 

bons níveis de audiência. 

O desenvolvimento da televisão brasileira provocou uma mudança dos investimentos 

publicitários nos veículos de comunicação. Ocorreu uma transição de verbas de publicidade 

do rádio para a televisão. Visando este fenômeno transitório de investimentos, as emissoras de 

TV começam a direcionar seus programas para as grandes audiências, produzindo gêneros 

televisivos que conquistem a massa telespectadora. Em 1962, a televisão já absorve 24% dos 

investimentos publicitários, perdendo apenas para as revistas, que atingem 27%. Porém, a 

liderança da informação impressa no mercado publicitário durou apenas até 1964, quando a 

televisão ultrapassa todos os veículos de comunicação, arrecadando 36% da verba publicitária 

do país.  

Nesta busca por publicidade, novos programas são criados para atingir a audiência,  

transformando este processo em necessidade nas emissoras. E neste aspecto o esporte era um 

gênero televisivo que conseguia atrair um grande público para assistir televisão, como explica 

Sergio Caparelli: 

 

Se alguma vez houve um casamento feito nos céus, foi entre a televisão e o esporte. 
O sucesso comercial de cada um deles era quase diretamente atribuível ao outro. A 
proporção de esporte na TV aumentou desde a década de 1940 até hoje. Eles não só 
cresceram em escala e em popularidade, mas também foram modificados para um 
teatro virtual. E o esforço da TV para concentrar a atenção dos espectadores no 
esporte vendeu muito bem em termos de audiência. (CAPARELLI, 2004, p. 157) 

 

Na procura pela audiência por meio do esporte, surge em 1958 o programa “TV Rio 

Ring”. Transmitido pela TV Rio, o programa exibia nas noites de domingo informações sobre 

o boxe brasileiro e internacional. Este gênero televisivo consegue atingir o primeiro lugar de 

audiência na televisão brasileira.  

Em junho deste mesmo ano, a emissora transmite pela primeira vez um jogo de Copa 

do Mundo. A partida entre Brasil e Áustria, realizada na Suécia no dia oito de junho, é 

transmitida três dias depois para os telespectadores do país. E os investimentos em tecnologia 



possibilitaram inovações nas transmissões esportivas televisivas, como comenta Heródoto 

Barbeiro: 

 

Não há dúvida de que os altos investimentos e a evolução dos equipamentos 
colaboraram para o crescimento da qualidade das transmissões esportivas. Na 
televisão, a evolução foi enorme. Em 1970, na Copa do México, a primeira 
transmitida ao vivo, tivemos novidades tecnológicas, como o replay em slow motion 
(câmera lenta) e podemos ver com detalhes toda a magia de Pelé. (BARBEIRO, 
2006, p.98) 

 

A década de 70 foi marcada pelos avanços tecnológicos, as evoluções nos 

equipamentos de transmissão externa, câmeras mais leves e unidades móveis, possuindo todos 

os recursos de um estúdio, até com mesa de edição. Estes avanços permitem que a televisão se 

aproxime da característica mais importante do rádio, a instantaneidade nas informações e 

imagens.  

As transmissões e coberturas esportivas começam a expandir-se na década de 80. 

Campeonatos de futebol estrangeiros, como o italiano e o espanhol, começam a ser 

transmitidos pelas emissoras brasileiras. A televisão descobre novos esportes e formatos de 

programas, destinando um maior tempo para o assunto com a intenção de atingir, dessa 

forma, mais audiência e patrocinadores, como afirma Sergio Caparelli: 

 

De 1978 a 1997 ocorreu em todas as redes um crescimento quantitativo da oferta de 
programas esportivos, tanto de informações esportivas como de transmissões de 
eventos. Essa oferta passou a 12,83% da programação, quando, 20 anos antes, era de 
apenas 5%. (CAPARELLI, 2004, p.106) 

 

Vários programas esportivos surgem e são vistos pelas emissoras como soluções 

lucrativas no esporte televisivo. A TV Bandeirantes cria os programas Faixa Nobre e Show do 

Esporte, com informações esportivas do país. Este último dedica a programação de domingo, 

na íntegra, para a cobertura esportiva. Ainda não existem canais pagos voltados apenas para o 

esporte, neste período a TV Bandeirantes ficou conhecida como o “canal do esporte”.  

Os programas esportivos conseguem atingir o objetivo das emissoras televisivas: a 

audiência. Por isso, a busca por novas características de programas esportivos tornou-se uma 

busca constante, como as inovações aplicadas no programa Vitória, da TV Cultura, como 

conta Carlos Fernando Schinner: 

 

Foi na TV Cultura que surgiu o primeiro protótipo de um programa que unia as 
modalidades não-convencionais (radicais) com os esportes ligados diretamente à 
natureza (ecológicos). O Vitória, que entrou no ar em 1990, tinha tudo isso e muito 



mais: agora os jovens praticavam, e não apenas acompanhavam passivamente os 
esportes de terra, mar e ar.  (SCHINNER, 2004, p.30) 

 

O repórter passa a participar da matéria jornalística, o que se torna cada vez mais 

presente na fase humanizada do jornalismo esportivo. O jornalista percorre trilhas, faz rapel, 

mergulha em cavernas, entra em campo e participa do esporte. O jornalista também vira atleta 

e, dessa forma, consegue descrever de maneira mais verídica as dificuldades, os sentimentos e 

as emoções do esporte ou do atleta. Esta característica, conseqüentemente, se inseriu na 

linguagem esportiva, como afirma Heródoto Barbeiro: 

 

Hoje, a linguagem jornalística esportiva está bem caracterizada de veículo para 
veículo. Algumas TVs adotam o estilo de jornalista-personagem, em que a função 
não é só passar a informação, relatar o fato. É preciso ‘viver’ aquela emoção para o 
telespectador. O repórter faz rapel, escala montanhas, mergulha, desce corredeiras, 
luta, chora, sofre e vive até a última gota a emoção do esporte. Ele é tão protagonista 
quanto o atleta. (BARBEIRO, 2006, p. 55) 

 

Outras mudanças importantes no jornalismo esportivo televisivo ocorreram na década 

de 90, com o surgimento de canais pagos, voltados apenas para informações e coberturas 

esportivas. Modalidades esportivas, que antes não encontravam espaços nos canais abertos, 

conseguem atingir seu público através de transmissões e notícias nestes canais, como explica 

Luciana Bistane:  

 

A TV por assinatura chegou na virada dos anos 90, trazendo mais opções de 
programação para o telespectador. Enquanto a TV aberta briga pela audiência para 
atrair patrocinadores, a TV por assinatura aposta na segmentação do público e vende 
conteúdo. (BISTANE, 2005, p.110) 

 

O canal Sportv surge em 1991 e durante a década vários canais exclusivos de esporte 

como ESPN – BRASIL, BandSports, PSN e Fox Sports surgiram na televisão brasileira. O 

surgimento dos canais pagos esportivos ocasionou algumas mudanças no jornalismo esportivo 

desenvolvido na televisão. Schinner aponta os fenômenos que modificaram o jornalismo 

esportivo após o processo de criação e multiplicação dos canais esportivos: Profissionais mais 

qualificados surgiram no mercado jornalístico. As produtoras padronizaram a linguagem de 

vídeo, melhorando a qualidade. Surge um novo público, mais atento e informado. Novas 

propostas de linguagem são introduzidas na televisão e aumenta a interação do repórter ou 

apresentador com o telespectador.  

Com todas essas modificações na tecnologia, programação e formato das emissoras, 

não foi apenas a televisão que mudou após a união com o esporte. O mundo esportivo 



também teve que ajustar suas regras e suas partidas para permanecer visível no mundo 

televisivo, como explica o jornalista Luiz Costa Junior: 

 

Regras foram alteradas para melhorar a audiência e adaptar-se à programação. O 
vôlei incomodava emissoras: não era fácil programar a duração das partidas. O tênis 
criou o tie break, o automobilismo encurtou seus circuitos. Da Copa de 70 (a 
primeira a ser transmitida ao vivo, via satélite) até hoje, o futebol aprendeu a jogar 
sobre as regras da TV. (PEREIRA, 2002, p.65) 

 

Os esportes mudaram para se ajustarem às programações e às necessidades da 

audiência. Atualmente, a televisão continua vendo no esporte um gênero lucrativo na 

programação. Emissoras pagam valores elevados pelas exclusividades em transmissões e 

programas esportivos tradicionais e inovadores surgem nos canais abertos. Uma das principais 

emissoras do país, a Rede Globo de Televisão, apresenta diariamente o programa Globo 

Esporte, com notícias sobre os campeonatos e sobre os principais esportes do país. Domingo, 

quando ocorrem algumas transmissões esportivas a programação conta com o Esporte 

Espetacular e o Auto Esporte, transmitidos na manhã dominical. 

A Rede Bandeirantes, que ficou conhecida como o canal dos esportes na década de 80, 

apesar de algumas transmissões esportivas, dedica pouco espaço para programas esportivos 

em sua grade de programação. Atualmente, o programa Show do Esporte, transmitido nas 

noites de domingo e o Esporte Total, programa esportivo diário, veiculado em duas edições, 

são os únicos programas esportivos da emissora. 

A TV Record, que criou o primeiro programa esportivo da televisão brasileira, possui 

dois programas esportivos diários: Esporte Record e Debate Bola, este último é substituído no 

Estado do Rio Grande do Sul pelo programa regional de debate esportivo Toque de Bola. 

Além desta programação, no domingo a emissora exibe o programa Terceiro Tempo, 

apresentado por Milton Neves, que implantou este estilo de programa no rádio e o introduziu 

na televisão, alguns anos depois.  

No Brasil são mais de 270 emissoras de televisão transmitindo imagens próprias para 

o país e mais de 2000 retransmissoras. Nos canais pagos, as opções de programas são mais 

diversas e segmentadas. Atualmente, há dois canais esportivos no ar no país, a Sportv e a 

ESPN- Brasil. Dessa forma, o esporte consegue encontrar espaços e o jornalismo esportivo 

cresce com o desenvolvimento da televisão brasileira. 

 

 

 



2.1. CATEGORIA, GÊNERO E FORMATO ESPORTIVO NA TELEVISÃO: 

 

As discussões e informações esportivas estão presentes na maioria dos bancos de 

praças, rodas de amigos nos bares e nas arquibancadas. Está na boca do torcedor, do técnico e 

do jogador, e quase sempre a informação esportiva chega nestes contextos por meio dos 

meios de comunicação. O objeto deste estudo é a televisão, portanto, convém explicar em que 

formatos de programas a informação esportiva chega ao telespectador. Segundo José Carlos 

Aronchi de Souza, os programas televisivos podem ser classificados por categoria, gênero e 

formato: 

 

O termo formato é nomenclatura própria do meio para identificar a forma e o tipo de 
produção de um gênero de programa de televisão. Formato está sempre associado a 
um gênero, assim como gênero está diretamente ligado a uma categoria. (SOUZA, 
2004, p. 46) 

 

Dessa forma, o programa esportivo pode seguir esta classificação. O formato do 

programa influencia na sua categoria, que pode ser entretenimento ou informação.  Já o 

gênero é a característica principal do programa, ou seja, no caso do objeto de estudo deste 

trabalho, os programas analisados são classificados no gênero esportivo.  No Brasil, as 

principais diferenças nos programas deste formato são o tempo que as emissoras brasileiras 

destinam na programação e o esporte que recebe maior visibilidade, como afirma José Carlos 

Aronchi de Souza: 

 

Alguns programas o tratam com maior amplitude (Esporte Total, na Bandeirantes; 
Esporte Espetacular, na Globo) e conseguem abordar outras categorias esportivas – 
automobilismo, vôlei, basquete, tênis e provas de atletismo são os que mais 
aparecem no vídeo. Mas a categoria esportiva que permanece mais tempo no ar é o 
futebol, com jogos regionais e nacionais, e principalmente os amistosos e 
campeonatos dos quais a seleção brasileira participa.  (SOUZA, 2004, p.106) 

 

E, por último, o formato é o estilo, proposta e forma do programa. As características 

que definem o objetivo e o público. No caso do programa esportivo, os formatos, segundo 

Aronchi, podem ser: telejornal, documentário ou debate. O programa adquire formato de 

telejornal quando o apresentador fica no estúdio e chama matérias e reportagens gravadas ou 

ao vivo. O documentário é uma grande reportagem, onde os fatos têm mais tempo para ser 

transmitidos.  Mas o formato mais conhecido no esporte é o debate. Temas são discutidos por 

convidados, entrevistados, especialistas e comentaristas, com um apresentador responsável 



pela mediação. No esporte, este formato ficou conhecido como “Mesa-redonda”, devido ao 

primeiro programa deste estilo, transmitido pela TV Record.  

Nestes programas, a presença masculina sempre foi predominante no cenário do 

jornalismo esportivo. Jornalistas homens são responsáveis pelas editorias e pela apresentação 

dos programas direcionados para o esporte. A inserção e a atuação das jornalistas neste gênero 

jornalístico vêm crescendo nos últimos anos e torna-se importante verificar qual é o papel que 

as mulheres assumem neste contexto. Porém, antes é necessário entender como as mulheres  

começaram a exercer o jornalismo e conseguiram sair das arquibancadas para entrar em 

campo, tendo o direito de praticar e falar sobre todos os esportes. Este assunto será abordado 

no próximo capítulo deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 



 

INSERÇÃO E ATUAÇÃO DA MULHER NO JORNALISMO ESPORTIVO 

TELEVISIVO  

 

Mãe, mulher, dona-de-casa, estas eram as limitadas opções profissionais para as 

mulheres até o século XIX. Dominadas financeiramente e socialmente pelos homens, elas 

enfrentaram vários obstáculos na tentativa de alcançar a igualdade. Sem acesso à educação, 

política, economia ou esporte, tinham sua vida restrita às quatro paredes do lar, representando 

apenas papéis na sociedade, para conservar a ordem social, como afirma a professora Norma 

Telles: 

 

Excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem 
cargos públicos, de assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo 
impedidas do acesso à educação superior, as mulheres no século XIX ficavam 
trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados, mocambos e senzalas, construídos 
por pais, maridos, senhores. Além disso, estavam enredadas e constritas pelos 
enredos da arte e ficção masculina. Tanto na vida quanto na arte, a mulher do século 
passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora. 
(TELLES in PRIORE, 2000, p.408) 

 

Não demorou muito para as mulheres tentarem sair deste quadro social e lutarem por 

um espaço na sociedade. Uma das oportunidades de crescimento do status feminino foi a 

educação. Nas últimas décadas do século XIX, a modernização da sociedade brasileira 

apontava para a necessidade de educar as mulheres, esta nova visão era levada em conta 

devido à construção da cidadania dos jovens, que recebiam as primeiras noções de educação 

de suas mães, por isso, a necessidade de educá-las.  

O conhecimento da leitura e da escrita possibilita para muitas mulheres um modo de se 

expressar e se tornar visível na sociedade. Escritoras literárias surgiram no país neste período, 

publicando contos e teatros nos jornais. As primeiras palavras femininas foram impressas nos 

periódicos brasileiros no século XIX.  

Essa presença nos jornais abriu caminho para novos periódicos: aqueles que 

pertenciam, eram produzidos e desenvolvidos pelas mulheres. Jornais como o Sexo Feminino, 

lançado no Rio de Janeiro em 1879, e os periódicos o Escrínio e o Corymbo, fundados pelas 

irmãs Revocata Heloisa de Melo e Julieta de Melo Monteiro, publicado na década de 1880, no 

Rio Grande do Sul, traziam poesias, contos e peças teatrais, nas suas edições. Oito anos 

depois surge em São Paulo o periódico A Família, lançado por Josefina Álvares de Azevedo. 



Estes veículos impressos são importantes espaços que as mulheres conquistam para 

publicar suas idéias e reivindicar direitos. Um exemplo é a revista Mensageira, da escritora 

Prisciliana Duarte de Almeida, que iniciou suas publicações em São Paulo, no ano de 1897, e 

se intitulava uma revista literária dedicada às mulheres. As edições têm notícias de todos os 

livros publicados por escritoras no Brasil e no exterior, falam sobre as mulheres de diferentes 

nacionalidades e enaltecem as conquistas profissionais femininas. Assim como estes jornais e 

revistas, vários outros veículos de comunicação voltados para as mulheres surgiram no século 

XX e auxiliaram na construção da representatividade feminina na sociedade, como descreve a 

professora Norma Telles: 

 

Esses periódicos, como outros da época, fizeram campanhas pela educação da 
mulher. Muitas vezes, essas campanhas apareceram ligadas ao reforço do papel de 
mãe, de boa esposa, de dona-de-casa. No contexto, no entanto, a contribuição é 
valiosa e era importante enaltecer a mulher dentro e fora de casa. [...] Em todos os 
números, havia uma grande quantidade de textos literários escritos por mulheres. A 
profissionalização começava então a se abrir para as mulheres e as articulistas 
estavam atentas para todas as possibilidades, bem como para todos os obstáculos e 
entraves. (TELLES in PRIORE, 2000, p.427)  

 

Dessa forma, as mulheres começam a explorar os textos e ter publicações em jornais e 

revistas. A inserção da mulher no jornalismo busca inspiração em exemplos importados da 

Europa, onde a mulher já tinha representatividade no contexto jornalístico, como na 

Alemanha, onde o jornalismo feminino teve início no começo do século XIX, trazendo as 

mulheres para os jornais e designando-as para cargos importantes, como chefe de redação. 

Esse fenômeno ocorreu devido ao grande número de leitoras, que auxiliou o surgimento do 

jornalismo feminino. Um século antes já haviam 64 revistas destinadas para as mulheres no 

país, todas escritas por homens. Mas não demoraria muito tempo para as alemãs passarem de 

leitoras para jornalistas. Iniciando os primeiros registros do jornalismo feminino no mundo, 

mesmo que as funções femininas ainda estivessem restritas a editorias e revistas femininas, 

como afirma Michael Kunczik: 

 

O jornalismo feminino tem obviamente suas raízes na luta social e política pela 
igualdade de direitos. Mas ainda antes da Primeira Guerra Mundial o campo 
profissional para as jornalistas já se havia fixado nas áreas apolíticas: a moda, a 
família, o colégio, a educação dos filhos, os afazeres domésticos e as artes manuais. 
As revistas familiares, bonitas e inócuas (com chefes de redação masculinos), eram 
o domínio incontestável das jornalistas. Nos jornais diários, as seções preferidas 
para as mulheres eram as de assuntos locais e de cultura. (KUNCZIK, 2002, p.197) 

 



Assim, elas eram excluídas ou discriminadas de vários setores no jornalismo mundial 

e brasileiro. KUNCZIK (2002) afirma que as notícias, política, comércio, esportes e 

reportagens criminais era assunto dominado pelos homens. Para as mulheres jornalistas 

sobrava cobrir assuntos familiares, locais ou de educação. A entrada feminina no mercado 

comunicacional, muitas vezes, não era por reconhecimento do talento, mas devido às 

mulheres serem consideradas mão-de-obra barata, servindo para preencher as redações. Estas 

características presentes no jornalismo também eram perceptíveis em todas as áreas da 

sociedade. Até os anos 50, as distinções entre os papéis masculino e feminino eram nítidas no 

país.  

O progresso feminino possuía alguns limites que não eram fáceis de ser ultrapassados. 

Profissões conceituadas como engenharia, medicina, direito ou jornalismo, ainda eram 

territórios exclusivos dos homens. As mulheres conseguiam ofertas de trabalhos apenas em 

profissões consideradas extensões femininas, como professora, telefonista, enfermeira, 

secretária, entre outras. Quando conseguiam ultrapassar a barreira e obter formação 

profissional, ainda enfrentavam o desafio de tentar firmar-se na profissão.  

As mudanças na hierarquia social ocorreram com o aumento da participação das 

mulheres no mercado de trabalho e do número de empregos oferecidos. Com isso, elas 

começaram a se qualificar visando melhores oportunidades. Essas tendências provocaram um 

aumento de escolaridade feminina e a mudança no status social das mulheres. 

 

É certo que, com o desenvolvimento industrial e urbano, o acesso a uma melhor 
escolaridade, a divulgação pela imprensa de uma participação maior das mulheres 
no espaço público depois da Primeira Guerra, sobretudo na Europa e nos Estados 
Unidos, o avanço do feminismo e as freqüentes reivindicações das mulheres por 
maiores oportunidades acabaram por abrir algumas novas profissões para as 
brasileiras fora do lar. (PRIORE, 2000, p.401)  

 

Porém, mesmo com a formação profissional, as oportunidades ainda eram restritas em 

algumas áreas, e no jornalismo não foi diferente. As mulheres tiveram que esperar até 1970 

para ver um grande número de mulheres nas redações dos veículos de comunicação 

brasileiros. Essa inserção ocorreu devido a todo este contexto histórico, que observava o 

crescimento da mulher no mercado de trabalho. Além desse fato, da mesma maneira que o 

jornalismo feminino iniciou na Alemanha, ele cresceu no país do futebol. O público leitor 

mudou, as mulheres passaram a se interessar mais pela informação e de leitoras, passaram a 

ser as donas da notícia. E elas não queriam saber apenas dicas de moda ou cultura. As 



mulheres começaram a se informar e integrar outras editorias que, até então, eram 

consideradas de domínio masculino, como explica Dora Rocha: 

 

O que aconteceu nas últimas décadas, paralelamente à entrada das mulheres nas 
redações, foi que o público leitor também mudou. As páginas de política, de 
assuntos internacionais, de economia e de esportes em geral, não eram lidas pelas 
mulheres. Quando liam os jornais elas se interessavam pelas páginas femininas, 
pelos folhetins, receitas, conselhos, moda. Hoje o público feminino se interessa por 
todos os temas, e as mulheres são assíduas leitoras das páginas de política e 
economia. (ROCHA, 2006, p.11) 

 

Os anos 80 e 90 foram marcados pela descoberta feminina por essas novas editorias, 

as mulheres tornaram-se capazes de escrever, relatar ou informar sobre qualquer assunto. 

Com a televisão, a profissão de jornalista alcançou um aumento de prestígio, fato devido ao 

uso da imagem dos profissionais. E por causa da visibilidade atingida, um novo mercado 

jornalístico surgiu para as mulheres, que atraíam audiência através da beleza.  

Atualmente, a presença feminina tornou-se visível em todos os meios de comunicação, 

mas elas ainda representam uma minoria em algumas áreas que continuam sendo dominadas 

pelos homens, como o jornalismo esportivo. E, muitas vezes, quando presentes em editorias 

ou programas esportivos, exercem funções apenas representativas. Mas para entender melhor 

como as jornalistas tiveram que derrubar barreiras históricas no contexto jornalístico do 

esporte, descreveremos a relação entre a mulher e o esporte no Brasil. 

 

 

3.1. A MULHER BRASILEIRA E O ESPORTE 

 

As mulheres começam a participar de atividades esportivas apenas na metade do 

século XX. Para se inserir no universo masculino, enfrentaram obstáculos em relação ao 

gênero, sexo, estereótipo e as próprias barreiras presentes no processo de integração e de 

ajustamento às exigências estabelecidas pela sociedade. Impedidas de participar dos primeiros 

Jogos Olímpicos, realizados em 1896, as mulheres estam presentes no esporte apenas para 

coroar o vencedor.  As mudanças foram lentas, mas a mulheres conquistam uma participação 

mais significativa nas atividades esportivas no século XX, e conseguem derrubar a 

característica de fragilidade anexa à descrição feminina. 

No Brasil, a inserção da mulher em algumas modalidades esportivas foi dificultada por 

regras sociais. A discriminação ocorre na proibição dirigida para as mulheres, que 

determinava a proibição da prática de alguns esportes, como o futebol. Na década de 40, as 



brasileiras resolvem deixar as arquibancadas e calçar as chuteiras. O futebol é invadido pelas 

mulheres, e surge, neste período, cerca de dez equipes de futebol no Rio de Janeiro.  

Esta mudança no esporte incomoda os conservadores, que defendem a permanência da 

posição inferior ocupada pela mulher na sociedade. Em maio de 1940, a Subdivisão de 

Medicina Especializada, ligada à Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e 

Saúde do governo Getulista, publica um parecer oficial que recomenda uma campanha para 

mostrar os malefícios causados pelo futebol praticado pelas mulheres. A regulamentação 

pretende proibir a prática feminina do futebol. A campanha não foi realizada naquele ano, 

mas em 1941 o Conselho Nacional de Desportos (CND) proibi às mulheres “a pratica de lutas 

de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, pólo aquático, pólo, rugby, 

halterofilismo e baseball” (FRANZINI, 2006, p.2). A proibição durou 40 anos e só foi 

revogada em 1980. 

Além da restrição da participação feminina em alguns esportes, a desconfiança quanto 

ao rendimento feminino era outro obstáculo, como explica Antônio Carlos Simões: 

  

A presença da mulher nas pistas, quadras e campos esportivos vêm suscitando desde 
a Antigüidade uma série de questionamentos e divergências sobre o comportamento 
feminino que leva os filósofos, cientistas e pensadores das mais diversas linhas de 
pensamento a grandes debates – afinal, elas estão preparadas para competir? 
(SIMÕES, 2004, p.17) 

 

Estavam e continuam preparadas para competir. Prova disso foi a participação e o 

destaque alcançado pelas mulheres em diferentes modalidades esportivas. Maria Ester Bueno 

conquistou as quadras internacionais de tênis, na década de 60. Aida dos Santos conquistou o 

quarto lugar no salto em altura nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. A partir dos anos 

70, as mulheres exploram novos esportes. Competem no judô, handeball, vôlei, basquete, 

futebol, entre outros. Em 1996, o grande reconhecimento foi alcançado com a primeira 

medalha brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Atlanta, conquistada pelas jogadoras de 

vôlei de praia, Jacqueline e Sandra.   

Nos Jogos Olímpicos de Atenas, realizado em 2004, o marco para o esporte feminino 

foi o número mulheres integrantes na delegação brasileira, dos 245 atletas representantes do 

Brasil, 122 eram mulheres. A grande representatividade no esporte infelizmente não se 

destaca no dia-a-dia do noticiário jornalístico, pois os esportes femininos, dificilmente, 

ganham espaços e destaque, como explica Antônio Carlos Simões: 

  



Nessas circunstâncias, as provas e os jogos femininos são escalados para preencher 
lacunas da programação das emissoras de rádio e de televisão. Os noticiários 
esportivos são ocupados quase que totalmente, com informações desprovidas de 
conteúdo, que analisam banalidades das sessões de treinamento dos esportes 
masculinos, desconsiderando notícias relevantes da participação da mulher em 
competições de nível internacional. (SIMÕES, 2004, p.151) 

 

Da mesma forma que os meios de comunicação não noticiam os eventos esportivos 

femininos, raramente abrem espaços para as mulheres comentarem, descreverem ou narrarem 

assuntos relacionados ao esporte. Entender a relação que a mulher teve com o esporte e o 

espaço que a mídia brasileira destina para os esportes femininos é importante para 

compreender o espaço e a posição que ocupam no jornalismo esportivo. O lugar das mulheres 

no começo do século XX era a arquibancada dos jogos. Dominar os campos, quadras e 

microfones no esporte sempre foi direito masculino. Mas atualmente as mulheres conseguem 

chegar até os microfones esportivos e ter espaço na televisão brasileira. É importante verificar 

como ocorreu esta inserção e se essa representatividade consegue ser significativa.  

 

 

3.2. MULHER NO JORNALISMO ESPORTIVO 

 

No século XX, as mulheres trocam o salto alto pelas chuteiras, as artes manuais pelas 

raquetes, saques e lances. Saem das arquibancadas e vão para as quadras e campos. Uma  

tendência  seguida também no jornalismo esportivo. Até o final do século as mulheres ainda 

lutavam para obter uma participação no esporte brasileiro. E o aumento da representatividade 

repercute diretamente nos programas esportivos de televisão, onde a visibilidade era maior, 

como afirma Ana Paula Ramos: 

 

As mulheres vieram para soltar o verbo; elas entendem de basquete, rali, fórmula 1 e 
futebol. Em geral, aquelas que estão à frente do jornalismo esportivo não deixam de 
fazer parte do imenso grupo de amantes e praticantes femininas de esportes. 
(RAMOS, 2006, p.2)  

 

As mulheres começam a praticar esportes e adquirem conhecimento para comentar 

sobre jogos e divulgar informações esportivas. Este fenômeno pode ser percebido nas 

redações esportivas de jornais impressos e rádios, mas o número de jornalistas presente 

sempre foi pequeno. Como questiona Sidinéia Gomes Freitas, 

 
O fato é o que o trabalho feminino é menos valorizado. Por exemplo, enumeremos 
no Brasil a quantidade de redatoras e locutoras esportivas que conhecemos e 
veremos que a mídia esportiva pertence ao mundo dos homens. A mulher é vista, 



analisada, comentada, classificada, mitificada ou não pelos homens, aos quais, 
decididamente não convém misturar sexo e esporte. (FREITAS in SIMÕES, 2003, 
p.65) 
 

 
Com a imagem na televisão a mistura ‘sexo e esporte’ encontrou um campo de 

atuação. As mulheres participavam dos programas esportivos apresentando propagandas ou 

lendo scripts. Mas, algumas jornalistas conseguem conquistar um lugar nas redações e atuar 

em diferentes funções. A equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Seul tinha Myriam De 

Lamare como produtora. Na década de 90, algumas jornalistas começam a ter destaque no 

cenário esportivo. Mylena Ciribelli apresenta boletins esportivos sobre os Jogos Olímpicos de 

Seul e de Fórmula 1, ainda em 1988, pela TV Manchete. Em 1991, começa a trabalhar no 

Globo Esporte e no Esporte Espetacular, programas esportivos da Rede Globo.  Outros 

exemplos de apresentadoras e repórteres esportivas na televisão que atuam neste período são 

Débora Vilhalba, Glenda Kozlowiski, Débora Menezes, entre outras. 

Os Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo de Futebol, eventos importantes para o 

esporte no contexto internacional, escalam muitos profissionais para cobrir o esporte na 

televisão. E as mulheres começam a ter destaque neste cenário. Em 1998, Anna Zimmerman 

foi a primeira repórter feminina de campo da Rede Globo, trabalhando na cobertura da Copa 

do Mundo, que ocorreu na França. A importância do trabalho de uma jornalista como repórter 

de campo foi relatada numa entrevista realizada pela repórter Núbia Tavares: 

 

A presença daquela pequena grande mulher nos gramados, representando a maior 
rede de televisão do país, tem um valor incalculável. Afinal, o futebol sempre foi 
tido como coisa de homem. São poucas as que se arriscam no jornalismo esportivo. 
Segundo, porque as poucas que atuavam na área nesta época, normalmente, apenas 
apresentavam os programas esportivos. E terceiro, porque a tarefa de ser repórter de 
campo era tarefa exclusiva dos homens. (TAVARES, 2006, p.1) 

 

Após conquistar espaços, até então masculinos, as mulheres conseguem crescer dentro 

do jornalismo esportivo. A partir de 2002, a figura da mulher esta presente na Copa do Mundo 

com a representação de Fátima Bernardes, do Jornal Nacional. A jornalista realiza entrevistas, 

boletins e matérias esportivas.  Saindo da bancada do jornal, no estúdio, Fátima Bernardes 

mostra que as mulheres podem gostar e entender de esportes. A atuação foi significativa no 

jornalismo esportivo, como é descrito no livro “Jornal Nacional, a notícia faz história”: 

 

Durante a competição, William Bonner continuou apresentando o Jornal Nacional 
no Brasil, enquanto Fátima Bernardes entrava ao vivo do Japão ou da Coréia. O 
trabalho da jornalista acompanhando os principais momentos da seleção brasileira 
foi amplamente elogiado pela imprensa. Fátima Bernardes chegou ao final da 



cobertura com o status de “musa da Copa”, título dado pelos próprios jogadores 
brasileiros. (MEMORIA GLOBO, 2004, p.352) 

 

Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, a jornalista também esteve presente. E o 

aumento no número de jornalistas femininas na cobertura do evento, tanto na mídia brasileira 

como na internacional, foi notado e virou pauta na imprensa. Infelizmente, nem todas as 

mulheres se destacam no cenário jornalístico, pelo conhecimento esportivo. Nos últimos 

eventos esportivos, o papel das jornalistas na cobertura do esporte virou piada devido à 

atuação de algumas mulheres contratadas pela beleza e não pela competência. Um exemplo é 

a atuação da repórter mexicana Martina Franz, que chamou atenção pelas perguntas 

desconexas que fazia para os jogadores.2 

O aumento da presença feminina no jornalismo esportivo na televisão nas últimas duas 

décadas não significou grandes mudanças na rotina das redações, o papel das mulheres ainda 

está restrito em alguns programas televisivos ao domínio masculino. Elas podem apresentar 

programas, fazer algumas matérias sobre determinados esportes, mas dificilmente encontram 

espaços para comentar, opinar e falar o que acham certo no esporte brasileiro ou narrar 

eventos esportivos. Clarice Bessa critica o preconceito que envolve a atuação da mulher no 

jornalismo esportivo, no texto “Mulheres de Atenas”: 

 

Pouquíssimas mulheres realmente podem exercer um cargo de comentarista (para 
emitir opiniões de verdade, não vomitar um script), principalmente quando têm 
contato direto com o público. No futebol, então! Nós somos o país do futebol, porém 
julgamos as mulheres incompetentes no assunto. Muitas garotas já o praticam, mas 
falar sobre técnica e tática? Discutir se dá para a seleção jogar com dois 
centroavantes ou se meia é posição em extinção no Brasil? As entrelinhas do 
cinismo expressam o seguinte: Mulheres podem jogar, mas que não se 
profissionalizem nem tentem entender o assunto. Namorem jogadores, criem sites 
sobre galãs como Beckham e o Morientes, sejam assistentes de palco de programas 
(usem decotes) ou façam matérias de biquíni, mas, por favor, não se metam em 
território onde só os machos têm competência para opinar, gerir e praticar. (BESSA, 
2006, p.1) 

 

A opinião radical da autora critica uma situação que ainda está presente em alguns 

programas do gênero esportivo na televisão brasileira. As mulheres atuam apenas como 

assistentes de palco ou na leitura de scripts, sua presença é colocada como estratégia de 

aumentar a audiência. Verificar o papel exercido pelas mulheres nos programas esportivos 

televisivos, atualmente, é o objetivo desta pesquisa, que pretende analisar se a atuação 

feminina continua limitada pela beleza ou se elas já conquistaram espaços e suas vozes e 

comentários já chegam ao público. Para atingir este objetivo este estudo utiliza como 

                                                 
2  Anexo A 



metodologia a pesquisa bibliográfica e a análise de dados, coletados através da observação, de 

quatro programas esportivos da televisão brasileira. Esta pesquisa é detalhada no próximo 

capítulo deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 
ANÁLISE DA PRESENÇA FEMININA NOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

Falar sobre o desempenho dos atletas numa partida, comentar o esquema tático do 

time ou descrever lances no esporte nem sempre foram funções atribuídas às vozes femininas 

na história dos veículos de comunicação do país. As jornalistas enfrentam os obstáculos e 

imposições masculinas até conseguirem um espaço nas redações esportivas. 

Hoje, algumas delas têm voz e opinião na televisão brasileira e podem comentar sobre 

todos os esportes, do remo à Fórmula-1, mesmo que, em alguns programas, esse direito 

continue sendo privilégio masculino. As mulheres que atuam no jornalismo esportivo são 

mais que jornalistas, também, são atletas que disputam diariamente uma corrida com 

obstáculos, pulando sobre preconceitos, machismo e exclusões.  

Supondo que as paixões masculinas são a mulher e o futebol, como descrevem muitos 

cronistas e compositores brasileiros, colocar o sexo feminino nesse cenário seria uma forma 

de alcançar níveis mais altos de audiência. Porém, essa presença foi imposta visando o lucro 

e, muitas vezes, não é exercida por jornalistas, e quando é, elas nem sequer exercem funções 

jornalísticas. Em alguns programas esportivos as mulheres são colocadas como parte do 

cenário, apenas lendo textos, tendo a beleza como característica obrigatória no currículo. 

Dessa forma, a corrida para as jornalistas que gostariam de trabalhar neste contexto ganha 

mais alguns obstáculos e o conhecimento esportivo não significa mais que a beleza feminina.  

Mesmo assim, algumas mulheres conquistam espaços e exercem o jornalismo nos 

programas esportivos. É o caso de Mylena Ciribelli, Eduarda Streb, Débora de Oliveira, 

Glenda Kozlowski, entre outras, que conseguem chegar aos microfones esportivos e mostrar 

que no país do futebol, as mulheres não estão apenas nas arquibancadas. Glenda Kozlowski e 

Dani Monteiro, da Rede Globo, iniciaram no jornalismo esportivo sendo atletas e ganharam 

destaque, profissionalizando-se em jornalismo. Como estas profissionais, muitas atletas se 

inserem no jornalismo esportivo, comentando certas modalidades, devido ao conhecimento 

que possuem na área. Dessa forma, tendo conquistado um espaço, freqüentam cursos de 

jornalismo e continuam atuando no jornalismo esportivo. 

Atualmente, é possível verificar que a presença feminina nos programas esportivos 

tem mais espaço. Este estudo tem por objetivo verificar como é, até o momento, esta atuação 

e inserção da mulher nesse formato da programação televisiva nas emissoras brasileiras.  



Para realizar este estudo uma pesquisa bibliográfica foi realizada, com o propósito de 

contextualizar o assunto e compreender a inserção das mulheres no jornalismo esportivo. Para 

isto, percebemos a necessidade de abordar o desenvolvimento do esporte no jornalismo, na 

televisão e as dificuldades encontradas pelas mulheres para conquistarem um espaço na 

sociedade e no jornalismo esportivo. Além desta pesquisa bibliográfica, foram realizadas a 

observação, coleta e análise de dados de programas esportivos. Foram escolhidos quatro 

programas de televisão: Esporte Espetacular, Globo Esporte, Esporte Total e Toque de Bola, 

os dois primeiros programas produzidos pela TV Globo e, os outros dois, transmitidos pela 

Rede Bandeirantes de Televisão. Eles serão descritos com mais detalhes na continuidade 

deste trabalho. A escolha dos programas analisados foi definida a partir daqueles que são 

exibidos nos canais da televisão aberta do país. O pequeno público que tem acesso aos canais 

pagos, foi um dos fatores para a exclusão dos programas dessas emissoras neste estudo, como 

o caso do canal Sportv.  

A partir da gravação das edições, este trabalho observou os programas e considerou 

alguns pontos principais: o papel que a mulher exerce no programa, atuando como 

apresentadora, comentarista ou repórter, e a quantidade de matérias ou notas sobre esporte 

produzidas pelas jornalistas. Através da descrição dos números referentes às matérias 

femininas nos programas esportivos, será possível verificar se as mulheres realmente 

conquistaram um espaço neste gênero televisivo e qual é o papel que assumem neste cenário. 

O primeiro programa a ser analisado foi o Esporte Espetacular. Produzido pela Rede 

Globo de Televisão, que vai ao ar todos os domingos, das 9 horas e 45 minutos às 12 horas e 

30 minutos. Sendo um dos programas mais antigos da Globo, estreou no dia oito de dezembro 

de 1973, inspirado no modelo de programa Wide World of Sports, exibido pela rede 

americana ABC.  

O programa saiu do ar em 1990, mas voltou dois anos depois no horário de sábado à 

tarde. Inovando a linguagem esportiva buscou atingir um público jovem, com matérias 

alternativas, clipes e brincadeiras referentes ao mundo do esporte, que foram inseridos na 

programação. Em 1996, o programa passou para as manhãs dominicais, onde continua até 

hoje, seguindo a tendência das transmissões esportivas dos anos 90, privilegiando os eventos 

ao vivo.  

O programa tem a participação feminina na condução e apresentação das matérias, 

desde os anos 90, representada na figura de Mylena Ciribelli. Atualmente, o programa 

apresenta muitas mulheres exercendo funções jornalísticas. Há três apresentadoras, Glenda 

Kozlowski, Dani Monteiro e Lica Oliveira, e um único apresentador homem, Luis Ernesto 



Lacombe. Em observações informais de outras edições, foi possível perceber que a 

apresentação é distribuída, em cada edição dois ou três jornalistas que conduzem a 

apresentação das matérias e entrevistas no estúdio, mas permanecendo, muitas vezes, o 

modelo casal do jornalismo televisivo, com Lacombe e uma das jornalistas mulheres 

apresentando o programa.  Além da presença feminina na apresentação, podemos observar 

sua inserção durante todos os momentos do programa, como demonstrado nos dados 

coletados na edição do Esporte Espetacular de 22 de outubro de 2006. 

 

Programa Esporte Espetacular 

Exibido no dia 22 de outubro de 2006 

Domingo 

 Chamada Entrevista Boletim Reportagem 

Participação 

Feminina 

22 - 5 5 

Participação 

Masculina 

7 4 12 15 

 

O fato do programa possuir a característica de transmitir alguns eventos esportivos 

influenciou na edição analisada, que apresentou um diferencial. O programa foi transmitido 

direto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A escolha do local ocorreu por causa da 

última corrida da temporada 2006 da Fórmula-1, que se realizaria naquela tarde. 

Apresentadores, repórteres, técnicos e cinegrafistas produziram o Esporte Espetacular fora do 

estúdio, com exceção de Mylena Ciribelli, que chamava matérias sobre futebol ou demais 

assuntos no cenário do programa. Devido ao evento esportivo da Fórmula-1, o automobilismo 

foi a pauta principal das matérias e informações.  

Fora do estúdio, direto de Interlagos, Luís Ernesto Lacombe conduzia a apresentação 

do programa, enquanto os repórteres Renato Ribeiro, Clayton Conservani, Marcio Canuto e 

Glenda Kozlowki entravam no ar fixados em diferentes pontos do autódromo, com 

informações, ao vivo, sobre a corrida.  

Muitas entrevistas foram realizadas, ao vivo, durante o programa: Clayton Conservani 

entrevistou Nelsinho Piquet, piloto de testes da Renault, e Rubens Barrichelo, piloto da 

Ferrari. Dudu Massa, irmão do piloto de Filipe Massa, respondeu às perguntas de Renato 

Ribeiro, e Luis Ernesto Lacombe conversou com o meteorologista Wando Amorim sobre a 



previsão do tempo durante a corrida. Marcio Canuto era chamado no ar e localizado na 

entrada de Interlagos, entrevistava o público, com espontaneidade e brincadeiras.  

A representação feminina nas entrevistas só acontece em um momento do programa, 

na entrevista gravada de Glenda Kozlowski com Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula-1 

da Rede Globo. Apresentada em forma de reportagem, Glenda conversa com o comentarista 

sobre sua carreira. 

A pequena presença feminina nas entrevistas também estava refletida no número de 

matérias produzidas pelas jornalistas. Com uma representação inferior à masculina, apenas 

21% das matérias do programa foram produzidas pelas jornalistas. Como o programa 

apresentava o automobilismo como assunto principal, as pautas femininas não fugiram da 

regra. Apenas uma matéria, produzida por Marina Becker, tinha como assunto principal a 

carreira de duas atletas do vôlei de praia brasileiro.   

Uma importante característica a ser questionada foi na segunda matéria do programa. 

Produzida pelo repórter René Pollazo tem a narração de Glenda Koslowiski, apenas sua voz é 

atribuída à matéria, a produção foi masculina.  

O segundo programa em que a presença feminina no jornalismo esportivo televisivo 

foi analisada é o Globo Esporte, também produzido pela TV Globo. O programa tem seis 

edições semanais, indo ao ar às 12 horas e 45 minutos. Porém, quando esta análise foi 

realizada, do dia 23 a 27 de outubro, devido ao segundo turno das eleições presidenciais do 

Brasil, o programa estava sendo apresentado no horário das 12 horas e 10 minutos, mas com o 

mesmo tempo de duração.   

Estreando na programação global no dia 14 de agosto de 1978, o Globo Esporte tinha 

como proposta substituir o Copa Brasil, programa que era voltado exclusivamente para o 

futebol. Porém, o Globo Esporte se diferenciou abrindo espaços para diferentes modalidades, 

transmitindo durante os 23 minutos de programação informações sobre o mundo esportivo de 

maneira divertida, tentando atrair diferentes públicos. 

O programa é produzido em três blocos de notícias e o primeiro destinado à emissora 

regional de televisão. No Rio Grande do Sul, Paulo Brito comanda as notícias sobre o esporte 

do Estado, transmitidas no primeiro bloco pelo sinal da RBS TV. Os outros dois blocos são 

destinados à rede nacional. Na continuidade do programa, a jornalista Mylena Ciribelli ou 

Leo Batista apresentam as notícias sobre o mundo esportivo.  

A presença feminina foi analisada durante as seis edições. Na primeira observação, dia 

23 de outubro de 2006 , os seguintes dados foram analisados: 

 



PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 23 de outubro de 2006 

Segunda-feira 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Reportagem 

Participação 

Feminina 

7 2 3 1 

Participação 

Masculina 

5 1 1 6 

 

No dia 23 de outubro, o programa Globo Esporte estadual foi apresentado por Paulo 

Brito, e na rede nacional Mylena Ciribelli conduziu as chamadas e notas ao vivo. A presença 

feminina foi pequena nas reportagens, apenas uma matéria produzida por uma mulher foi 

apresentada. Entretanto, nas chamadas, notas cobertas ou ao vivo, a exposição feminina foi 

maior que a masculina.  Há uma característica importante a ser considerada, entre todas as 

notas, chamadas ou reportagens, o total de informações produzidas totalizou 13 masculinas e 

13 femininas. Entretanto, na produção das informações, apenas duas mulheres estiverem 

presente entre as informações femininas, enquanto sete jornalistas, produziram as informações 

produzidas pelos homens. 

A única reportagem feminina do programa foi produzida por Eduarda Streb, que 

trouxe informações sobre o time do Internacional, com a repórter gravando a passagem direto 

do Beira-Rio, estádio do time. Uma característica que chama atenção na reportagem é que a 

jornalista transmite ao telespectador as últimas informações do time, após o jogo disputado no 

final de semana, e conduz para os lances da partida contra o Juventude. Porém, não é a voz da 

jornalista que continua a matéria, entra a voz masculina e narra os principais lances da partida 

e o resultado.  

Já na transmissão nacional, a narração de lances ocorre na voz feminina de Mylena 

Ciribelli, em uma nota coberta, trazendo os resultados dos jogos da rodada, que ocorreram no 

final de semana do Campeonato Brasileiro. As outras duas notas cobertas são referentes a 

dados das corridas de Interlagos e encerram o programa. 

Nesta edição, a mulher fica representada na figura da apresentadora, que narra as 

chamadas, notas ao vivo e cobertas. Mesmo com pouca representatividade nas reportagens, a 

figura da mulher esta presente em duas funções jornalísticas do programa, como 

apresentadora e repórter.  



A atuação feminina na produção de matérias aumentou no Globo Esporte na segunda 

edição analisada, exibida na programação da emissora no dia 24 de outubro de 2006.  

 

PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 24 de outubro de 2006 

Terça - feira 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Matéria 

Participação 

Feminina 

6 1 - 4 

Participação 

Masculina 

5 2 - 6 

 

 Nesta segunda edição analisada foi possível perceber uma significativa presença 

feminina nas matérias jornalísticas. Além da quantidade de reportagens, outro fator 

importante a ser considerado foram as diferentes modalidades esportivas pautadas nas 

matérias das jornalistas. As reportagens de Lívia Guerra e Eduarda Streb tiveram como 

assunto principal o futebol. Glenda Kozlowski tinha como pauta a visita de Felipe Massa, 

piloto de F-1, aos estúdios da Globo. E, por último, Alice Bastos Neves produziu sua matéria 

sobre o atleta porto-alegrense que representará o Brasil em competições internacionais de 

levantamento de peso.  

Sobre o futebol, a matéria de Eduarda Streb falou sobre a tabela do Campeonato 

Brasileiro de 2006 e como os times estão perseguindo o 1° lugar na competição. De uma 

maneira leve e informativa, a jornalista fez uma comparação dos times nos dois primeiros 

lugares, com o desenho animado de Tom e Jerry, que mostra a perseguição entre gato e rato. 

Dessa forma, foi introduzido o desenho na matéria, e a notícia ganhou uma característica mais 

leve e divertida. 

Essa tendência de grande representatividade feminina no telejornal esportivo 

infelizmente foi apenas nessas duas edições. Na análise do terceiro dia do programa Globo 

Esporte, as jornalistas quase não estiveram presentes na frente das câmeras durante a 

programação esportiva. A apresentação feminina de Mylena Ciribelli foi substituída pela voz 

de Luis Ernesto Lacombe, que conduziu as chamadas e notas ao vivo, como podemos  

perceber nos dados coletados da edição de 25 de outubro de 2006: 

 



PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 25 de outubro de 2006 

Quarta - feira 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Matéria 

Participação 

Feminina 

- - - 1 

Participação 

Masculina 

9 1 4 6 

 

As mulheres estiveram presentes, em apenas um momento nesta edição do Globo 

Esporte nesta edição, na reportagem exibida pela RBS TV, no primeiro bloco do programa. A 

pauta da matéria era a preparação da equipe nacional de remo, que treina para competir na 

Argentina, produzida pela jornalista Alice Bastos Neves. Todas as demais matérias têm 

jornalistas homens. Como a apresentação estava a cargo de Luis Ernesto Lacombe, as 

chamadas e notas ao vivo têm a representação masculina. E, como é perceptível na estrutura 

do programa, as notas cobertas, que normalmente são produzidas pelo apresentador diário do 

programa, foram narradas por Lacombe.  

No dia 26 de outubro de 2006, na quarta edição analisada do programa, as mulheres 

continuam com pouca representação, como mostra a tabela: 

 

PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 26 de outubro de 2006 

Quinta-feira 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Matéria 

Participação 

Feminina 

- - - 2 

Participação 

Masculina 

11 2 1 8 

  

O programa nacional teve a apresentação de Léo Batista e no programa regional, Paulo 

Brito esteve à frente das câmeras. As únicas jornalistas presentes nesta edição são Janaína 

Xavier e Lívia Guerra, que produzem notícias sobre futebol. A matéria de Janaína Guerra fala 

sobre o jogo do Atlético Paranaense na Copa Sul-americana, e Lívia Guerra, no bloco 

estadual, traz informações sobre o Juventude, que teria uma partida no dia, contra o time do 

Internacional. Tendo como pauta o futebol, a matéria de Janaína Xavier foi a única do 



programa, que cobriu um jogo de competição internacional. Demonstrando que mesmo com 

pouca representatividade, as jornalistas são designadas para cobrir assuntos importantes do 

mundo esportivo.  

Mas, na quinta edição analisada do programa, exibida no dia 27 de outubro de 2006, a 

presença da mulher não foi analisada, pois esta simplesmente não existiu, como demonstrado 

a seguir: 

 

PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 27 de outubro de 2006 

Sexta – feira 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Vivo Matéria 

Participação 

Feminina 

- - - - - 

Participação 

Masculina 

11 3 2 3 5 

 

A apresentação, no primeiro bloco, de Paulo Brito e de Léo Batista, na continuidade 

do programa, não deu espaço para as mulheres conduzirem as chamadas ou notas ao vivo. 

Porém, esse fato já havia sido descrito nas outras edições analisadas; o que ocorreu pela 

primeira vez foi o fato da mulher não estar presente em nenhuma matéria jornalística. O 

programa teve representatividade masculina do começo ao fim, do apresentador ao repórter. 

Não é o objetivo desse estudo, analisar se o esporte feminino obteve espaço nas pautas 

esportivas. Mas podemos acrescentar que nessa edição, além das mulheres não estarem diante 

das câmeras, como repórteres, elas também não estavam em nenhuma pauta como fontes ou 

entrevistadas. Só o esporte masculino teve espaço no espelho do programa.  

A pequena participação feminina não foi muito diferente na última edição analisada do 

programa, exibida no dia 28 de outubro de 2006. O programa transmitido no sábado trouxe 

apenas uma matéria feminina, como mostra a tabela: 

 

PROGRAMA GLOBO ESPORTE 

Exibido no dia 28 de outubro de 2006 

Sábado 

 Chamada Nota ao vivo Nota Coberta Vivo Matéria 

Participação - - - - 1 



Feminina 

Participação 

Masculina 

12 3 1 1 8 

 

O programa mantém os mesmos apresentadores do dia anterior, na rede estadual e 

nacional. A única matéria feminina na edição foi de Geórgia Kyrillos, sobre o jogador Jean, 

do Vasco. Todas as outras matérias, produzidas por jornalistas, apresentam informações sobre 

resultados de jogos ou informações de eventos esportivos que aconteceriam durante o final de 

semana. A matéria feminina se diferencia por possuir um caráter emocional, uma entrevista 

com o jogador, fora do campo, na sua casa, com o filho presente, como é possível perceber no 

início da matéria: “O que Jean faz num dia de folga? Joga bola com Pedro Henrique, quatro 

anos. O garoto segue os passos do pai. Jean foi o nome mais gritado pela torcida do Vasco no 

clássico do Maracanã”.  

Na análise das seis edições do programa, a presença feminina se manifestou em duas 

funções jornalísticas, como apresentadora e repórter. Nenhuma jornalista participou dos 

quadros ao vivo que ocorreram durante todas as transmissões analisadas na semana, nas quais 

os jornalistas saíram do estúdio e fizeram entrevistas ao vivo, como o caso de Glauco Pasa, 

que entrevistou Clemer, goleiro do Internacional, e Dunga, técnico da Seleção Brasileira, num 

evento do Campeonato Mundial de Interclubes no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 

Além de a apresentação feminina ocorrer em apenas duas edições, o número de 

matérias femininas foi muito inferior ao de reportagens produzidas pelos homens. Durante 

toda a semana de análise, entre reportagens, notas cobertas e ao vivo, foram 64 matérias 

produzidas no programa Globo Esporte. Desse total, apenas 12 foram feitas por mulheres. A 

presença feminina nessa função jornalística, representada em porcentagem, seria de apenas 

18% no total de matérias produzidas na semana. Além da pequena representatividade, foi 

possível verificar que as pautas femininas, em sua maioria, apresentam assuntos e 

comparações leves, que fogem do cotidiano das notícias esportivas.  

O terceiro programa analisado é o Esporte Total, transmitido pela Rede Bandeirantes, 

de segunda a sexta, a partir das 11 horas e 30 minutos. No formato mesa-redonda, adaptado 

para a televisão, Roberto Avallone apresenta o programa, acompanhado por Paloma Tocci e 

por outros três convidados que comentam as notícias da programação. No cenário, os 

convidados ficam distribuídos na mesa e Avallone comanda o programa em pé, 

intermediando os comentários e as chamadas das matérias, que são realizadas pela única 



mulher no programa.3 Para verificar a presença da mulher neste cenário esportivo, foram 

observadas cinco edições do Esporte Total, do dia 23 ao dia 27 de outubro de 2006. 

A primeira edição observada, do dia 23 de outubro, apresenta apenas dois 

comentaristas no programa: Téo José e Müller, ex-jogador de futebol. Roberto Avallone 

apresenta o programa e Paloma Tocci é responsável pelas chamadas da matéria. Os 

comentaristas interferem nas discussões em vários momentos, e como a mulher em nenhum 

momento impõe sua opinião, não foi considerado o número de comentários no programa, pois 

a participação feminina no debate, não existiu. As chamadas e as formas jornalísticas da 

notícia foram observadas para verificar a participação da mulher no jornalismo esportivo do 

programa Esporte Total, como explicitados na tabela: 

 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL 

Exibido no dia 23 de outubro de 2006 

Segunda - feira 

 Chamada Povo Fala Nota Coberta Boletim Reportagem 

Participação 

Feminina 

19 - - - 3 

Participação 

Masculina 

5 1 9 4 6 

 

Na primeira edição analisada do programa, a função jornalística da mulher só exerce 

predomínio sobre a atuação masculina nas cabeças das matérias, que Paloma Tocci fala ao 

introduzir a matéria que vai ao ar, enquanto Roberto Avallone chama comentaristas, opina e 

conduz o programa. As únicas chamadas realizadas pelo apresentador são as introduções para 

os boletins ao vivo e o povo fala, com Cacá Rosset. Nesses momentos, o texto de chamada é 

natural e espontâneo, diferente das palavras de Paloma Tocci, que parecem textos preparados 

e apenas lidos, adicionados a uma entonação natural na leitura.  

O número de reportagens femininas chegou apenas à metade do total de notícias 

produzidas pelos jornalistas. A representatividade das jornalistas tornou-se ainda menor nas 

notas cobertas, que foram narradas por vozes masculinas. Nos boletins, ao vivo, o mesmo fato 

foi percebido, apenas Silvio Luiz entrou no ar para discutir as repercussões da rodada do 

campeonato brasileiro. Nenhuma mulher participou dos boletins. No total de 23 notícias 

apresentadas na edição, apenas três matérias foram produzidas por mulheres. 

                                                 
3  Anexo C 



As três reportagens femininas que estavam na programação do Esporte Total possuem 

como pauta o futebol. Débora de Oliveira produziu a reportagem sobre o resultado do jogo 

entre Grêmio e São Paulo. Para as outras duas repórteres foram designados jogos menos 

importantes, da série B do Campeonato Brasileiro. Danielle Fonseca cobriu o jogo Náutico e 

Sport, enquanto Alba Joacy trouxe informações sobre o time do Atlético Mineiro, líder da 

série B.  

Na primeira edição do programa foi possível perceber que não há mulheres na mesa de 

debate e que elas também não participam de boletins ao vivo. No Esporte Total, as mulheres 

atuam apenas na apresentação de chamadas e na produção de reportagens gravadas. 

O segundo programa do Esporte Total foi exibido no dia 24 de outubro de 2006 e os 

seguintes dados foram analisados: 

 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL 

Exibido no dia 24 de outubro de 2006 

Terça - feira 

 Chamada Povo Fala Nota Coberta Boletim Matéria 

Participação 

Feminina 

15 - 1 - 3 

Participação 

Masculina 

2 1 2 1 9 

  

Nesta segunda edição os dados sobre a presença feminina no programa Esporte Total 

continuaram constantes, obedecendo às estatísticas do programa anterior. As mulheres 

estiveram presentes em três matérias e em uma nota coberta. Todas as notícias produzidas 

pelas jornalistas continuavam tendo como pauta o futebol. Luana Ponzoni e Alba Joacy 

produziram reportagens sobre a série B do Campeonato Brasileiro, e Emmily Virgilio cobriu 

o lançamento do livro de Antonio Lopes, ex-técnico do Corinthians.  

Os comentaristas do programa eram Silvio Luiz, Mauro Betting e Müller. Roberto 

Avallone conduzia as opiniões e chamava Paloma quando a apresentadora entrava para 

chamar a matéria.  No total de 17 notícias, apenas quatro tinham vozes femininas unidas às 

imagens.  

Essa representação feminina tornou-se ainda menor na terceira edição do Esporte 

Total durante a semana, exibido no dia 25 de outubro de 2006, como descrito na tabela: 



 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL 

Exibido no dia 25 de outubro de 2006 

Quarta - feira 

 Chamada Povo Fala Nota Coberta Boletim Matéria 

Participação 

Feminina 

14 - - - 2 

Participação 

Masculina 

3 1 - 2 12 

 

Os comentaristas desta edição foram Silvio Luiz, Muller e Viola, ex-jogador de 

futebol. Nenhuma mulher esteve presente nos comentários ou nos boletins, como também 

tiveram uma pequena participação nas matérias da programação. Apenas uma jornalista 

produziu as duas notícias da edição. Débora de Oliveira teve como primeira pauta 

informações sobre o jogo Internacional e Juventude, que seria realizado no dia 26 de outubro, 

e a outra matéria que produziu abordou a modalidade de adestramento no hipismo, que será 

disputado por um atleta brasileiro no PAN 2007. No total de 17 notícias exibidas no Esporte 

Total, apenas duas matérias apresentavam mulheres como repórteres.  

Já no programa do dia 26 de outubro, quinta-feira, a diferença foi o aumento no 

número de matérias, que foram ao ar, produzidas por mulheres, como é relatado na tabela: 

 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL 

Exibido no dia 26 de outubro de 2006 

Quinta - feira 

 Chamada Povo Fala Nota Coberta Boletim Matéria 

Participação 

Feminina 

14 - 1 - 4 

Participação 

Masculina 

2 1 - 1 7 

 

 

Com todas as matérias pautadas no futebol, as jornalistas produziram cinco notícias na 

edição. Uma importante característica a ser considerada é que as pautas das reportagens eram 



de jogos importantes do campeonato. Emmilly Virgilio trouxe informações sobre os times 

São Caetano e Santos, e Thaissa Costa sobre Grêmio e Fluminense, ambos jogariam pela 

rodada do Brasileiro. As outras matérias eram de Débora Oliveira, sobre o técnico do 

Internacional, e da repórter Dimara Oliveira, sobre o Palmeiras.  Foram 14 notícias 

produzidas, sendo que cinco eram de jornalistas mulheres.  

Neste dia, as opiniões na mesa do programa, no primeiro bloco, foram feitas por 

Mauro Betting, Müller e o tenista Fernando Megligeni, sendo que este participou do programa 

apenas neste bloco. A partir da segunda parte do programa, Silvio Luiz substitui Fernando 

Megligeni para fazer comentários sobre futebol e a rodada do campeonato brasileiro.  

A última edição analisada do programa foi ao ar no dia 27 de outubro e trouxe uma 

única participação feminina nas matérias, como mostra a tabela a seguir: 

 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL 

Exibido no dia 27 de outubro de 2006 

Quinta - feira 

 Chamada Povo Fala Nota Coberta Boletim Matéria 

Participação 

Feminina 

9 - - - 1 

Participação 

Masculina 

2 1 - 2 7 

 

Esta edição apresentou a menor presença feminina, entre os cinco programas 

observados, que além da apresentação de Paloma, ficou restrita a uma matéria, produzida por 

Danielle Fonseca. A jornalista traz informações sobre o jogo entre Fortaleza e Santa Cruz, 

pela série A do Campeonato Brasileiro. No total de 11 notícias apenas uma colocou a 

presença feminina em frente às câmeras.  

A pouca representatividade feminina nas notícias do Esporte Total foi verificada 

durante os cinco dias de análise deste trabalho. O único momento em que as mulheres 

aparecem com freqüência diante das câmeras ocorre nas chamadas para as matérias que 

entram no ar, todas lidas por Paloma Tocci. Nas outras formas noticiosas a presença é 

pequena. Nenhum comentário feminino sobre esporte foi realizado, as mulheres têm voz 

apenas em algumas reportagens, notas cobertas e na leitura de chamadas ou cabeças de 

matérias.  



Durante a análise semanal do programa foram apresentadas 84 notícias, entre notas 

cobertas, boletins, povo fala e reportagens, quase todas tendo como pauta o futebol. Deste 

total, apenas 15 matérias foram produzidas pelas jornalistas, representando um percentual de 

apenas 18% do total, enquanto que nas 84 chamadas das matérias, Paloma Tocci foi 

responsável pela leitura de 70 cabeças das matérias.  

Após os três blocos do programa Esporte Total, a Rede Bandeirantes abre o sinal da 

emissora para a entrada da programação regional das retransmissoras do país. No Rio Grande 

do Sul, após a exibição deste programa, entra no ar o programa Toque de Bola, que foi o 

quarto programa analisado por este estudo. Apresentado por Leonardo Meneghetti possui o 

formato mesa-redonda de programa televisivo e traz sempre três ou quatro componentes na 

simbólica mesa4, que mediados por Meneghetti discutem as principais notícias sobre o futebol 

do sul do Brasil. O programa é exibido a partir das 12 horas e 30 minutos, e possui meia hora 

de duração, com as informações e discussões distribuídas em três blocos.  

Em quase todas as edições o programa inicia com uma pesquisa interativa direcionada 

ao público, que pode respondê-la por telefone. A pergunta, muitas vezes, vem acompanhada 

de uma reportagem e da discussão dos convidados. No segundo bloco, outra matéria é exibida 

e discutida. Frequentemente, cada bloco fica destinado para um time, por exemplo, no 

primeiro as notícias do Internacional e, no segundo bloco, o Grêmio torna-se a pauta 

principal. No último bloco, o gol do dia é exibido e, às vezes, o jogador da rodada é escolhido 

pelos convidados do programa. 

A simbólica mesa do Toque de Bola é composta pelo mediador Leonardo Meneghetti 

e os outros debatedores são alterados, mas durante os cinco dias de análise apenas dois 

integrantes não compareceram em uma edição ou foram substituídos. Os debatedores foram 

João Carlos Belmonte, Antonio Carlos Maineri, Ribeiro Neto, Wagner Martins e Débora de 

Oliveira. 

Presente nas cinco edições do programa, Débora de Oliveira era a única mulher a 

participar do debate, opinando e trazendo informações. Além de compor a mesa de discussão 

esportiva, Débora esteve presente em muitas reportagens do programa. Como a proposta do 

Toque de Bola é discutir os principais assuntos, poucas reportagens eram exibidas, mas foi 

possível perceber a presença feminina, como descrita na tabela: 
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PROGRAMA TOQUE DE BOLA 

MATÉRIAS EXIBIDAS 

DIA 23 A 27 DE OUTUBRO 

 
 

FORMATO 
 

REPÓRTER 
 

SEXO 

Reportagem Débora de Oliveira Feminino Dia 23/10 

 Reportagem  Wagner Martins Masculino 

Reportagem Wagner Martins Masculino Dia 24/10 

 Reportagem Débora de Oliveira Feminino 

Reportagem Wagner Martins Masculino Dia 25/10 

 Reportagem Débora de Oliveira Feminino 

Reportagem Wagner Martins Masculino Dia 26/10 

 Reportagem Débora de Oliveira Feminino 

Compacto Paulo Pires Masculino Dia 27/10 

 Reportagem  Lúcio Castro Masculino 

 

Em quase todas as edições, matérias produzidas pela jornalista Débora de Oliveira 

estavam no programa. Poucas matérias são exibidas, pois a duração do programa é pequena, 

mas quase sempre contem uma matéria feminina. As chamadas das matérias, realizadas no 

programa, ficam sob responsabilidade do apresentador Leonardo Meneghetti. Como podemos 

observar na tabela que descreve a participação feminina durante as edições do programa: 

 

PROGRAMA TOQUE DE BOLA 

Exibido do dia 23 a 27 de outubro de 2006 

 Chamadas Reportagens Compacto 

Participação 

Feminina 

- 4 - 

Participação 

Masculina 

10 5 1 

 

Além das matérias femininas, a mulher também está representada nas discussões dos 

programas, com Débora compondo a mesa-redonda. Ela participa, opina e tem voto em todas 



as questões esportivas levantadas na mesa. Foi possível perceber que não só a opinião 

feminina é ouvida, como também considerada nas discussões. 5 

No programa Toque de Bola, a pesquisa verificou a maior participação feminina entre 

os quatro programas esportivos analisados, possuindo o diferencial de ter uma mulher como 

debatedora e comentarista, e não apenas como leitora de textos ou apresentadora.  

 

 

4.1. PROXIMIDADE E DIFERENÇA DOS PROGRAMAS ANALISADOS 

 

Os dois primeiros programas analisados, Esporte Espetacular e Globo Esporte, 

possuem como semelhança o formato de programa de telejornalismo esportivo. Um ou mais 

apresentadores, posicionados no estúdio, comandam a programação, chamando repórteres e 

matérias. Mantendo a semelhança na estrutura, eles se diferenciam apenas no tempo que 

ocupam na grade de programação da emissora, o que permite que as matérias do Esporte 

Espetacular sejam mais longas e trabalhadas pelo repórter.  

Quanto à representatividade feminina, ela é semelhante nos dois programas, nos quais 

cerca de 20% das notícias transmitidas são produzidas por mulheres. Elas estão presentes nas 

apresentações, nas notas cobertas e, no caso do Esporte Espetacular, em alguns boletins ao 

vivo. Neste caso, na edição do programa, foi perceptível a diferença entre os boletins 

femininos e masculinos. Nas imagens masculinas, o repórter informa detalhes técnicos da 

corrida ou sobre as movimentações nos boxes das escuderias. Já nos boletins femininos, a 

jornalista dava pequenas informações ou fazia comentários que logo eram acompanhados pela 

chamada da matéria que entraria no ar. A informação começa a ser transmitida em forma de 

boletim e logo se transformava numa deixa para chamar a matéria. 

A presença feminina nos boletins foi uma realidade observada apenas no programa 

Esporte Espetacular. Nos outros programas, nenhuma mulher foi responsável por um boletim 

esportivo, ao vivo ou gravado. No programa Esporte Total, da TV Bandeirantes, durante a 

semana analisada, dez boletins foram exibidos e a figura feminina não esteve presente neste 

estilo jornalístico.  

Os programas esportivos em formato de telejornal se diferenciam dos dois últimos 

programas analisados neste trabalho, o Esporte Total e o Toque de Bola, que são estruturados 

no formato televisivo de mesa-redonda. Além das notícias, comentaristas esportivos, 

                                                 
5  Anexo D 



jornalistas, atletas ou convidados completam o cenário dos programas. Informações são 

exibidas através de reportagens, notas cobertas ou boletins e, em alguns casos, comentadas 

pelos participantes do programa.  

Apesar de possuir semelhanças quanto ao formato, esses dois programas são 

completamente diferentes quando consideramos a presença feminina no cenário. A jornalista 

é vista de maneira completamente distinta em cada um desses programas. 

No Esporte Total, a única mulher presente no cenário do programa é Paloma Tocci, 

que fica localizada à direita do cenário e entra no ar quando iniciam as matérias, introduzindo 

a cabeça da notícia. O apresentador, Roberto Avallone, fica ao centro, enquanto os 

componentes da mesa ficam sentados à esquerda do apresentador. A distância entre a figura 

feminina e a mesa de debate não é apenas no cenário, mas também simbólica.6 Isso ocorre 

porque a jornalista não comenta, não opina, não age naturalmente e nem diz o que pensa, 

como os outros integrantes do programa. Ela apenas lê as cabeças das matérias. Esse 

comportamento nos programas esportivos, em relação às mulheres, ocorre em muitos 

programas da televisão brasileira, como critica Ana Paula Ramos:  

 

Ainda permanecem programas tradicionais de mesa redonda e comentários 
predominantemente masculinos sobre futebol, como Cartão Verde (Cultura), com 
Juca Kfouri e Debate Bola (Record) com Milton Neves – se bem que o último se 
utiliza da imagem feminina. Na maioria das vezes, calada. (RAMOS, 2006, pág. 2) 

 

Apenas lendo textos ou fazendo propagandas, a mulher é usada como objeto para 

atrair audiência. Este é o caso do programa Esporte Total, que, gravado ao vivo, permite às 

mulheres atuarem lendo textos. Só nas matérias elas possuem um espaço, mesmo que 

pequeno para colocar sua visão do mundo esportivo. A quantidade de notícias femininas no 

programa foi semelhante aos números dos dados coletados nos dois programas da Rede 

Globo. 

O único programa que se diferenciou dos demais, tanto no número de matérias 

produzidas por jornalistas quanto na atuação feminina no programa ao vivo, foi o Toque de 

Bola. Na maioria das edições, o número de notícias produzidas pela jornalista foi semelhante 

às matérias masculinas. O cenário apresenta grandes diferenças se comparado com o Esporte 

Total, que possui o mesmo formato de programa. No Toque de Bola, a mulher está inserida 

junto aos debatedores, ocupa a função de opinar e dizer o que pensa sobre o assunto esportivo, 

além de acrescentar informações às discussões.  
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A mulher não é vista como peça do cenário, calada o tempo inteiro ou apenas 

apresentando ou lendo textos preparados. Na figura de Débora de Oliveira, as mulheres 

participam do programa, mostrando que elas podem ocupar todas as funções no jornalismo 

esportivo. 

 

 

4.2. O USO DA IMAGEM DA MULHER NO JORNALISMO ESPORTIVO 

 

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

esportivo, telejornalístico ou de entretenimento, ser bonita é característica obrigatória nos 

currículos das mulheres que desejam entrar nesse contexto. A imagem das mulheres nos 

meios de comunicação, em propagandas ou programas, é associada à beleza. Essa 

característica se intensificou no jornalismo com o início das transmissões televisivas, quando 

a imagem do jornalista tornou-se mais visível, e não apenas a voz ou as palavras, como era 

possível no rádio e nos veículos impressos, como explicado abaixo, por Dora Rocha: 

 

A partir dos anos 70, houve um aumento do prestígio da profissão de jornalista. O 
status de jornalista é considerado elevado em relação a outras profissões, como a de 
professor, por exemplo. Esse prestígio está relacionado, em grande parte, ao 
jornalismo de televisão, que inclusive deu às mulheres maior visibilidade. (ROCHA, 
2006, p. 10) 

 

Com a visibilidade dos apresentadores, comentaristas, jornalistas e repórteres, a 

televisão descobriu que trazer para frente das câmeras pessoas que refletissem um ideal de 

beleza na sociedade poderia ser uma forma de atrair mais audiência. E o jornalismo esportivo 

não fugiu à regra. Dominado durante anos pelos homens, o cenário esportivo da televisão 

começou a ter a presença de algumas mulheres no estúdio, mas infelizmente elas apenas 

representam. Assim, a representação feminina foi usada de maneira para atrair audiência, 

como argumenta o comentarista esportivo Mauro Beting: 

 

Na era do entretenimento acima de todas as coisas, o jornalismo esportivo como um 
todo virou entretenimento esportivo. Na TV arreganhada – quero dizer na TV aberta 
–, então, mais importante que a câmera é quem vai estar à frente dela. Se loiras de 
saias curtas e olhos claros, melhor. Se campeã pan-americana intersazonal de sky-
shiting, ainda melhor. (BETING in BOAS, 2005, p.24) 

 

As jornalistas que entram nessa corrida com obstáculos para conseguir um espaço para 

trabalhar no jornalismo esportivo de televisão competem, muitas vezes, ao lado de atletas, 



modelos ou atrizes que estão em busca de mais visibilidade, já que em alguns programas, 

como no formato mesa-redonda, elas apenas lêem scripts, sem o direito de expressar suas 

opiniões.  

O uso do corpo da mulher na mídia, principalmente no campo esportivo do jornalismo, 

deve ser analisado pela importância que os meios de comunicação possuem na disseminação 

de valores e conceitos na sociedade atual. Simões explica que a mídia é capaz de tornar 

comum valores, como o feminino e o masculino: 

 
A mídia ajuda a organizar os caminhos por meio dos quais vimos a conhecer ou 
entender o relacionamento entre gêneros, e assim serve para construir um consenso 
público a respeito do que é considerado masculino e feminino. (SIMÕES, 2004, 
p.91) 

 

Claro que não podemos afirmar que a pouca representatividade das mulheres no 

jornalismo esportivo seja somente culpa da imprensa e do modo como estabelece padrões de 

comportamento. Como analisamos no terceiro capítulo deste estudo, as mulheres enfrentam 

várias dificuldades para se inserir tanto no meio esportivo quanto no televisivo. Porém, como 

afirma SIMÕES (2004), os meios de comunicação podem não criar diretamente as 

representações sociais, mas auxiliam a acelerar ou afrouxar as mudanças nessas 

representações da sociedade. Dessa forma, utilizar a mulher no jornalismo esportivo apenas 

como apresentadora auxilia para ampliar a distância entre a mulher e o mundo esportivo. 

Nesse sentido, PERUZZOLO (1998) afirma que os meios de comunicação são 

considerados o ponto primordial de passagem dos sentidos na sociedade. Isto se torna mais 

amplo, na televisão, que se transformou num ponto de referência para bilhões de pessoas. 

Dessa forma, a mídia, cada vez mais, se torna um local de organização e produção de 

sentidos.  

A forma que a mulher é representada no jornalismo esportivo televisivo acaba 

transmitindo significados e valores para o telespectador. No momento que as jornalistas não 

compõem a mesa de discussão esportiva ou possuem poucas matérias exibidas na 

programação, elas são posicionadas como se estivessem distantes do jornalismo. O professor 

Adair Peruzzolo explica como a atuação e representação de certos elementos na mídia podem 

disseminar determinados valores na sociedade: 

 

Ao veicular, estruturar, realçar ou silenciar determinadas representações corporais 
não está apenas se limitando a fazer circular aquilo que diferentes expressões 
culturais proclamam, mas está principalmente construindo representações da 
corporeidade humana, na medida em que organiza novos elementos dessa imagem, 



em que forma gostos, crenças e estimulações em torno dela. (PERUZZOLO,1998, p. 
33) 

 

Dessa forma, a representação que a mulher ganha nos veículos de comunicação torna-

se um reflexo para ser seguido por milhões de pessoas. Por isso, a inserção ativa e cada vez 

maior da mulher em programas esportivos, como a atuação feminina no Toque de Bola, que 

foi analisado neste trabalho, torna-se importante para disseminar novos valores na sociedade.  

KUNCZIK (2002) demonstra com a teoria dos papéis como a representação das 

mulheres nos veículos de comunicação serve de referência para o comportamento da 

sociedade. Os valores compartilhados pelo grupo ou papel representado pelo jornalista são 

tomados como exemplo pelo público. Essa atuação acaba influenciando as pessoas e 

impulsiona a aceitá-los como se fossem seus próprios desejos, objetivos ou ações no 

comportamento. O fato das jornalistas ocuparem lugares no jornalismo que não são 

transmitidos como papéis femininos, acaba gerando um conflito, como explica o mesmo 

autor: 

 

As mulheres jornalistas, por exemplo, normalmente não fazem certas reportagens, 
como aquelas sobre as forças armadas, os esportes, etc. Os conflitos de expectativa 
que ocorrem ‘dentro’ (aspas do autor) de certos papéis são chamados conflitos 
‘intrapapéis’ (aspas do autor). (KUNCZIK, 2005, p.159) 

 Assim, os veículos de comunicação estabelecem papéis que são assumidos não só por 

atores, mas também pelos jornalistas, que ao estarem visíveis diante das câmeras, passam a 

transmitir sentido e representações. A atuação da mulher em relação ao cenário esportivo é 

percebida pelos papéis assumidos pelas jornalistas que possuem sua maior representatividade 

nas apresentações, continuando ainda a ser minoria na produção de reportagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve por tema “As donas da bola - inserção e 

atuação das mulheres no jornalismo esportivo televisivo”, com o objetivo de mostrar a 

inserção e atuação das mulheres no jornalismo esportivo de televisão. Através das análises 

dos programas esportivos de canais com transmissão aberta no país, foi possível verificar que 

a mulher se inseriu no jornalismo esportivo a partir dos anos 80 e conseguiu conquistar um 

espaço maior no final do século.  

A televisão apresentou um novo espaço às mulheres, pois através da visibilidade que 

proporciona, as jornalistas conseguiram se inserir neste contexto. Rostos bonitos e corpos 

“sarados” foram considerados características obrigatórias para a participação em programas 

esportivos. Por isso, sua função, em algumas vezes, fica restrita à apresentação do programa. 

Matérias jornalísticas, informação esportiva, comentários e papéis em que há 

expressão individual ainda continuam dominados por homens. Apenas, o programa Toque de 

Bola, da Rede Bandeirantes, apresenta uma mulher como debatedora, Débora Oliveira, que 

expressa suas idéias e opiniões sobre o esporte.  Afirmando, auxiliando com informações, 



discutindo ou sustentando suas idéias, a mulher atua como comentarista, mesmo que não 

tenha uma igualdade de representação.  

Este estudo analisou 205 matérias produzidas em programas esportivos da televisão 

aberta, porém, apenas 40 notícias foram realizadas por mulheres. Aos jornalistas coube 

transmitir 165 informações em forma de notas, boletins, reportagens ou povo-fala. A 

representatividade das mulheres não atingiu 20% das notícias que foram ao ar. Dessa forma, 

percebemos que as matérias esportivas continuam sendo, na maioria das vezes, funções 

masculinas.  

Essa pesquisa mostrou que, atualmente, as jornalistas são percebidas com maior 

representatividade apenas nos papéis de apresentação ou de leitura de scripts nos programas 

esportivos. Apenas em um dos programas analisados, as mulheres saíram da posição de 

apresentadoras e sentaram no lugar de comentaristas esportivos no estúdio, uma representação 

pequeno para o campo analisado nesta pesquisa.  

A atuação feminina nos programas esportivos transmite valores e posições que 

influenciam a sociedade. Assim, as mulheres são mantidas longe das discussões esportivas, 

sendo valorizada, na maioria dos programas, apenas na beleza. Sua opinião só aparece em um 

programa analisado e nas notícias, conseguindo demonstrar conhecimento sobre a área, mas a 

representação alcançada ainda é pequena.  

Dessa forma, este estudo mostrou que as mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos 

de atuação no jornalismo esportivo. Em alguns programas de televisão, elas já conseguem 

algum destaque na participação, levando em consideração o conhecimento esportivo e a 

expressão de opiniões. Porém, na maioria dos casos, como demonstrou esta análise, elas 

continuam, como na Antigüidade, apenas a oferecer os louros da vitória aos homens no 

esporte, representando papéis de apresentação de textos, sem conseguir mostrar que as 

mulheres participam das competições e que também entendem de esporte. 
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ANEXO A: 
 

 

Sábado, 10 de junho de 2006, 12h59  

Ronaldo leva "cantada" de repórter da 
Televisa 
  

 



Allen Chahad 
Antonio Prada 
Sérgio Loredo 
Wanderley Nogueira 
Direto de Koenigstein 
  

O atacante Ronaldo levou uma "cantada" neste sábado enquanto atendia aos jornalistas da 
imprensa estrangeira. Ele foi alvo da repórter Martina Franz, da Televisa, e meio sem graça 
se limitou a rir.  

A "cantada" veio quando a repórter perguntou a ele se na Copa de 2006 ele pretendia 
apresentar algum corte de cabelo diferente, a exemplo do que fez da Copa realizada na 
Coréia e no Japão.  

Ronaldo respondeu que não tinha pensado nisso e rapidamente a repórter sugeriu que ele 
cortasse o cabelo no formato da letra "M".  

O atacante brasileiro estranhou o "M" e perguntou porque deveria fazer isso. "É por causa 
do meu nome, Martina", disse ela.  

O jogador riu meio sem graça e respondeu "pode ser". Em seguida partiu para o treino.  

Após o episódio, Martina explicou o motivo da perguntar. "Só se pergunta de futebol. Foi 
uma brincadeira que eu fiz para descontrair um pouco. Se as pessoas querem ouvir sobre 
como foi o jogo ou como vai ser um jogo, existem muitos outros lugares para procurar", 
disse ela, que tem um bloco em um programa esportivo da Televisa.  
 
 
 
ANEXO B: 

 
ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 

 
 
Programa: Esporte Espetacular 

Emissora: TV Globo 

Marcelo Monteiro/Terra

 
Jornalista sugeriu que Ronaldo cortasse o 

seu cabelo no formato da letra M  
 
 



Dia da exibição: 22 de outubro 

Horário: 9 horas e 45 minutos às 12 horas e 30 minutos 

 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem  Formula - 1 Ivan More Masculino 

2 Reportagem Formula - 1 René Pollazo Masculino 

3 Reportagem Stock Car Mateus Dalgostin Masculino 

4 Reportagem Formula – 1 Rogério Ribeiro Masculino 

5 Quadro / Reportagem Formula – 1 Dani Monteiro Feminino 

6 Reportagem Formula - 1 Glenda Kozlowski Feminino 

7 Reportagem Formula – 1 Geórgia Kyrillos Feminino 

8 Nota coberta Formula - 1 Renato Ribeiro Masculino 

9 Quadro / Reportagem Formula - 1 Ícaro de Paula Masculino 

10 Reportagem Formula - 1 Rafael Freitas Masculino 

11 Reportagem Formula - 1 Lenildo Cardoso Masculino 

12 Reportagem Formula - 1 Mateus Dalgostin Masculino 

13 Reportagem Futebol Andrei Kampf Masculino 

14 Reportagem Vôlei de Praia Marina Becker Feminino 

15 Reportagem Futebol  Sem informação Masculino 

16 Reportagem Futebol Glauco Pasa Masculino 

17 Reportagem Futebol Abel Neto Masculino 

18  Reportagem Formula – 1 Glenda Kozlowski Feminino 

19 Reportagem Formula – 1 André Galindo Masculino 

20 Reportagem Formula – 1 Renato Ribeiro Masculino 

 

 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 23 de outubro 

Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 



 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol  Luciano Calheiros Masculino 

2 Reportagem Futebol Luciano Fechner Masculino 

3 Reportagem Futebol Eduarda Streb Feminino 

4 Nota coberta Futebol Paulo Brito Masculino 

5 Reportagem Fórmula – 1 Renato Ribeiro Masculino 

6 Reportagem Futebol Glauco Pasa Masculino 

7 Nota coberta Futebol Mylena Ciribelli Feminino 

8 Reportagem Fórmula – 1 Pedro Bassan Masculino 

9 Reportagem Fórmula – 1 Carlos Gil Masculino 

10 Nota coberta Fórmula – 1 Mylena Ciribelli Feminino 

11 Nota coberta Fórmula – 1 Mylena Ciribelli Feminino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 24 de outubro 

Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 



 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol  Luciano Calheiros Masculino 

2 Reportagem Futebol Fernando Becker Masculino 

3 Reportagem Futebol Lívia Guerra Feminino 

4 Reportagem Levantamento de Peso Alice Bastos Neves Feminino 

5 Reportagem Futebol José Ilan Masculino 

6 Reportagem Futebol Eduarda Streb Feminino 

7 Reportagem Fórmula – 1 Glenda Kozlowski Feminino 

8 Reportagem Fórmula – 1 Ivan Moré Masculino 

9 Reportagem Futebol  Leonardo Zanotti Masculino 

10 Reportagem Vôlei Tino Marcos Masculino 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 25 de outubro 



Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 

 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol  Glauco Pasa Masculino 

2 Reportagem Futebol Fernando Becker Masculino 

3 Nota coberta Vôlei Luciano Fechner Masculino 

4 Reportagem Remo Alice Bastos Neves Feminino 

5 Reportagem Futebol José Ilan e George 

Guilherme 

Masculino 

6 Reportagem Futebol Bruno Laurence Masculino 

7 Nota coberta Futebol Luis Ernesto Lacombe Masculino 

8 Reportagem Futebol Rogério Tavares Masculino 

9 Nota coberta Fórmula – 1  Luis Ernesto Lacombe Masculino 

10 Nota coberta Atletismo Luis Ernesto Lacombe Masculino 

11 Reportagem Vôlei Tino Marcos Masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 26 de outubro 



Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 

 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol  Fernando Becker  Masculino 

2 Reportagem Futebol Lívia Guerra Feminino 

3 Reportagem Futebol Glauco Pasa Masculino 

4 Reportagem Vôlei  Luciano Calheiros Masculino 

5 Reportagem Futebol Fernando Saraiva Masculino 

6 Reportagem Futebol George Guilherme Masculino 

7 Reportagem Futebol Janaina Xavier Feminino 

8 Reportagem Futebol Ivan More Masculino 

9 Nota coberta Futebol Leo Batista Masculino 

10 Reportagem Fórmula – 1 Marcos Peres Masculino 

11 Reportagem Vôlei Tino Marcos Masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 27 de outubro 

Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 



 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Nota coberta Futebol  Paulo Brito  Masculino 

2 Reportagem Futebol Luciano Fechner Masculino 

3 Vivo Futebol Glauco Pasa Masculino 

4 Nota coberta Vôlei  Luciano Calheiros Masculino 

5 Vivo Futebol Glauco Pasa Masculino 

6 Reportagem Vôlei Tino Marcos Masculino 

7 Vivo Futsal Fernando Saraiva Masculino 

8 Reportagem Stock Car Clayton Conservani Masculino 

9 Reportagem Futebol Leo Batista Masculino 

10 Reportagem Futebol Regis Rosing Masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Globo Esporte 

Emissora: TV Globo 

Dia da exibição: 28 de outubro 

Horário: 12 horas e 10 minutos às 12 horas e 30 minutos 



 

 
 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol  Luciano Calheiros  Masculino 

2 Reportagem Futebol Fernando Becker Masculino 

3 Reportagem Futebol Edimilson Ortiz Masculino 

4 Reportagem Futebol Geórgia Kyrillos Feminino 

5 Reportagem Futebol Marco Aurélio Souza Masculino 

6 Reportagem Futebol Dolmar Frizon Masculino 

7 Reportagem Futebol Rogério Tavares Masculino 

8 Nota coberta Futebol Leo Batista Masculino 

9 Reportagem Futsal Fernando Saraiva Masculino 

10 Vivo Stock Car Clayton Conservani Masculino 

11 Reportagem Vôlei Tino Marcos Masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Esporte Total 

Emissora: TV Bandeirantes 

Dia da exibição: 23 de outubro 

Horário: 11 horas e 30 minutos 



 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol Débora de Oliveira Feminino 

2 Nota coberta Futebol * Masculino 

3 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

4 Nota coberta Futebol * Masculino 

5 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

6 Boletim ao vivo Futebol Silvio Luiz Masculino 

7 Nota Coberta Futebol * Masculino 

8 Nota coberta Futebol * Masculino 

9 Nota Coberta Futebol * Masculino 

10 Reportagem  Ginástica Julio Gomes Masculino 

11 Reportagem  Futebol Celso Miranda Masculino 

12 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

13 Povo Fala Futebol Caca Rosset Masculino 

14 Vivo Futebol Silvio Luiz Masculino 

15 Nota Coberta Futebol * Masculino 

16 Nota Coberta Futebol * Masculino 

17 Nota coberta Futebol * Masculino 

18 Reportagem Futebol Danielle Fonseca Feminino 

19 Reportagem  Futebol Alba Joacy Feminino 

20 Nota coberta Futebol * Masculino 

21 Boletim ao vivo Futebol Silvio Luiz Masculino 

22 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

23 Boletim ao vivo Futebol Silvio Luiz Masculino 

 

* Não há a informação de quem produziu a matéria, mas o narrador é homem. 
ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 

 
 
Programa: Esporte Total 

Emissora: TV Bandeirantes 

Dia da exibição: 24 de outubro 

Horário: 11 horas e 30 minutos 



 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Nota coberta Futebol Paloma Tocci Feminino 

2 Nota coberta Futebol * Masculino 

3 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

4 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

5 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

6 Reportagem Futebol * Masculino 

7 Boletim ao vivo Futebol Fernando Fernandes Masculino 

8 Reportagem Ginástica Marcio de Castro Masculino 

9 Nota Coberta Maratona * Masculino 

10 Reportagem  Futebol Sandro Gama Masculino 

11 Reportagem  Futebol André Argolo Masculino 

12 Povo Fala Futebol Caca Rosset Masculino 

13 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

14 Reportagem Futebol Luana Ponzoni Feminino 

15 Reportagem Futebol Alba Joacy Feminino 

16 Reportagem Futebol Emmily Virgilio Feminino 

17 Reportagem Atletismo Marcio de Castro Masculino 

 

* Não há a informação de quem produziu a matéria, mas o narrador é homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Esporte Total 

Emissora: TV Bandeirantes 

Dia da exibição: 25 de outubro 

Horário: 11 horas e 30 minutos 



 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

2 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

3 Boletim ao vivo Futebol Fernando Fernandes Masculino 

4 Reportagem Futebol Sandro Gama Masculino 

5 Boletim ao vivo Futebol Fernando Fernandes Masculino 

6 Reportagem Futebol André Argolo Masculino 

7 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

8 Reportagem Futebol Débora de Oliveira Feminino 

9 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

10 Povo fala Futebol Caca Rosset Masculino 

11 Reportagem  Futebol Wagner Martins Masculino 

12 Reportagem  Futebol  Masculino 

13 Reportagem Futebol  Masculino 

14 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

15 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

16 Reportagem Hipismo – adestramento Débora de Oliveira Feminino 

17 Reportagem Futebol André Argolo Masculino 

 

* Não há a informação de quem produziu a matéria, mas o narrador é homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Esporte Total 

Emissora: TV Bandeirantes 

Dia da exibição: 26 de outubro 

Horário: 11 horas e 30 minutos 



 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

2 Reportagem Futebol Antonio Petrin Masculino 

3 Boletim ao vivo Futebol Fernando Fernandes Masculino 

4 Reportagem Futebol Evandro de Marco Masculino 

5 Nota coberta Futebol Paloma Tocci Feminino 

6 Reportagem Futebol Wagner Martins Masculino 

7 Reportagem Futebol Emmily Virgilio Feminino 

8 Reportagem Futebol André Argolo Masculino 

9 Reportagem  Futebol Thaissa Costa Feminino 

10 Reportagem  Futebol Sandro Gama Masculino 

11 Reportagem  Futebol Débora de Oliveira Feminino 

12 Reportagem Futebol Dimara de Oliveira Feminino 

13 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

14 Povo fala Futebol Caca Rosset Masculino 

 

* Não há a informação de quem produziu a matéria, mas o narrador é homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS TELEVISIVOS: 
 
 
Programa: Esporte Total 

Emissora: TV Bandeirantes 

Dia da exibição: 27 de outubro 

Horário: 11 horas e 30 minutos 



 
 

 FORMATO ESPORTE REPORTER SEXO 

1 Reportagem Futebol Danielle Fonseca Feminino 

2 Reportagem Futebol Lúcio Castro Masculino 

3 Reportagem Futebol Nivaldo de Cillo Masculino 

4 Reportagem Futebol Sandro Gama Masculino 

5 Reportagem Futebol Paulo Pires Masculino 

6 Boletim ao vivo Futebol Fernando Fernandes Masculino 

7 Reportagem Futebol Clayton Ramos Masculino 

8 Reportagem Futebol Tiago Maranhão Masculino 

9 Reportagem  Vôlei Sandro Gama Masculino 

10 Boletim gravado Futebol Antonio Petrin Masculino 

11 Povo fala Futebol Caca Rosset Masculino 

 

* Não há a informação de quem produziu a matéria, mas o narrador é homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C: 



 



 
 
 
 
 



ANEXO D: 

 

ROTEIRO DO PROGRAMA TOQUE DE BOLA: 

Exibido em 27 de outubro de 2006 

 

VINHETA DE ABERTURA 

 

MENEGHETTI: Boa tarde amigos! Toque de bola desta sexta-feira no ar, aqui na Band TV, 

canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Cobertura completa dos jogos envolvendo 

a dupla gre-nal, rodada do meio da semana do Campeonato Brasileiro. Nosso primeiro 

compacto pra você é a vitória do Internacional, ontem, no estádio Gigante da Beira Rio. Inter 

um, Juventude zero. Veja como foi. 

 

[COMPACTO DE JOGO] 

 

MENEGHETTI: É uma tendência do São Paulo, eu tenho essa convicção, que o São Paulo 

perde pontos contra o Figuerense, num jogo complicado, como esse. Agora Belmonte, 

Mainieri, Débora, não foi um grande jogo, uma atuação exuberante do Internacional, mas o 

Inter fez o mais importante. A partir de agora isso é importante, a pontuação. O inter agora 

não precisa jogar bem, tem que joga bem no mundial, joga bem e ganhar. Mas agora tem que 

tentar pontuar para diminuir essa diferença. 

 

BELMONTE: É, ontem ele [inter] mandou sempre no jogo. Levou um susto no início da 

partida, em que o jogador do Juventude acertou o travessão, mas depois só deu Internacional. 

Muito volume de jogo, mas sem conclusões. Porque o Ricardo Jesus, lamentavelmente, de 

novo, não conseguiu jogar. Entrou depois o Renteria que melhorou um pouquinho. Mas o 

Internacional, realmente, pecou muito na finalização e por isso o jogo acabou numa vitória 

apertada, confirmando que Juventude com qualquer escalação é sempre um páreo duro para o 

Internacional. Ontem não foi diferente. Foi difícil, mas o Inter fez o dever de casa. 

 

MAINERI: Páreo duro em termos Belmonte! Porque o Juventude sempre engrossa para o 

Internacional. Ontem não atacou. O treinador, substituto do Inter, o Belmiro disse: ‘meu 

goleiro não fez nenhuma defesa’. Que jogo é esse? Em que o Juventude sempre engrossa pro 

Internacional e o goleiro do Inter não faz defesa? 



 

BELMONTE: Mas, é que se tivesse o Juventude conseguido o objetivo dele, que era 

empatar, seria um péssimo resultado para o Inter e um grande resultado para o Juventude. 

 

MENEGHETTI: Também vou dizer que não fez nenhuma defesa, porque quando tinha que 

fazer que ele saiu do gol, como nós mostramos no compacto, esse lance aí [entra imagem], 

saiu mal. É verdade que ele ficou na ingrata, sozinho contra dois jogadores do Juventude, mas 

saiu mal. Ou sai nessa bola e esparrama ela pra tudo que é lugar e faz um boliche dos 

jogadores do Juventude ou então não sai, fica no gol. 

 

MAINERI:Mas a bola era dele né? Ele não achou a bola, mas a bola era dele, porque estava 

na pequena área.  

 

MENEGHETTI: Sem dúvida alguma. 

 

DEBORA: E tem que considerar que o Juventude não causou toda aquela pressão que a gente 

está acostumado a ver, no jogo contra o Inter ontem, porque não era um Juventude como um 

todo em campo não é Mainieri. Um Juventude buscando forças no seu limite. E o máximo que 

conseguiu segurar, seguro. Até esse golzinho de um a zero foi pouco, perto do que o 

Internacional poderia ter apresentado contra um Juventude ‘capenga’, desculpa a expressão.  

 

MAINERI: Capenga de qualquer jeito, porque lá também, contra o São Paulo, o Juventude 

teve jogador expulso. Que é o caso do Antonio Carlos, junto com o Lauro, jogo com nove. 

Daí vem para cá, com o Internacional, joga com reservas. Quer dizer, até parece que ele ta 

pedindo pra cair.  

 

BELMONTE: Parece que completo vai ser lá contra... 

 

MAINERI: É vai ser contra o Grêmio. È claro.  

 

DEBORA: risos 

 

MENEGHETTI: Parece que aos poucos e cada vez mais o ambiente do Internacional vai 

viver o clima de Mundial Interclubes. Hoje, por exemplo, nós temos um evento acontecendo, 



ao longo do dia, no estádio Gigante da Beira Rio, justamente com a presença de 

representantes da FIFA, da Conmebol, dirigentes do Internacional. [imagens do evento] Estou 

vendo ali o ex-presidente da Federação, Ermidio Perondi, o Dunga, Nicolas Leoci, presidente 

da Confederação Sul-Americana. Imagens de agora pela manhã no Beira-Rio, presidente 

Fernando Carvalho, os jogadores do Internacional, Iarley, Clemer, Fernandão. Então o Inter 

começa a viver esse dia já como um marco. O Abel e o Dunga, dois técnicos de futebol. Um 

deles ex-jogador do Inter. Essa é a taça do mundial de Interclubes. 

 

DEBORA: Exatamente. Eu estive... 

 

MENEGHETTI: [interrompendo] Bonita não Maineri? 

 

MAINERI: Bonita! O Barcelona já abriu um espaço envidraçado, com segurança, para 

colocar lá no seu museu. Essa aí já tem lugar.  

 

MENEGHETTI: Já tem lugar reservado então? [risos] 

 

MAINERI: Já tem lugar reservado! 

 

MENEGHETTI: Olha! Olha! 

 

DEBORA: Eu estava lá até agora e o presidente Fernando Carvalho fez questão de tocar na 

taça, tirar foto com a taça, ficar bem pertinho dela. Segundo ele para que ela volte para o 

Beira-Rio. Que ela está fazendo uma visita hoje aqui. 

 

MAINERI: Faz um carinho na taça que ela vai volta pro Beira-Rio por que gostou daqui. 

[risos] 

 

MENEGHETTI: E tem que joga bola viu? [imagem] essa imagem aí, é do vídeo que foi 

apresentado agora pela manhã não é Débora.  

 

DEBORA: É o vídeo. Eles mostraram um pequeno vídeo com um resumo de cada uma das 

equipes que vai participar do mundial, da decisão. E, è claro, que o Inter também fazia parte 

desse vídeo. E uma manhã, assim agitada, jornalistas do mundo todo, do Japão 



principalmente, aqui em Porto Alegre. Uma projeção, sem dúvida nenhuma pro Inter, mais do 

que nunca, a partir de agora. E as emoções a flor da pele, cada vez mais. Porque esse evento 

mostra que o dia está chegando.  

 

MENEGHETTI: Eu acho que é bom isso, Belmonte. Porque mostra a grandeza da 

competição. Pro grupo do Internacional, não me refiro só aos jogadores, mas também para os 

integrantes da comissão técnica que começam, cada vez mais a respirar esse ambiente de 

mundial. 

 

BELMONTE: Isso realmente é muito bom. Porque é um grande evento promovido pela 

FIFA. E, o Brasil tem muita responsabilidade, porque o atual campeão é o São Paulo e agora 

o Internacional vai tentar o Bi para o Brasil. É um evento que mexe com o mundo inteiro, 

porque praticamente todos os campeonatos europeus param por causa do inverno, o brasileiro 

já terá finalizado. Enfim, vai ser um grande acontecimento.  

 

MAINERI: É, o inter está tratando muito bem isto. O chumbinho, já foi para o Japão, já viu 

hotel, lugar de treinamento e agora o auxiliar técnico do Abel [pausa]. 

 

DÉBORA: [interrompe] o Robertinho 

 

MAINERI: O Robertinho, ta indo assistir o jogo que vai definir um dos times que pode ser 

adversário do Inter. 

 

MENEGHETTI: É, mas tem que ser assim. Para uma competição como essa tem que se 

preparar assim. Eu lembro que quando o Grêmio disputou o seu segundo mundial de 

Interclubes, o Felipão escalou um jogador, Mainero, você deve lembrar disso, para que fosse 

já observando ao logo do ano, no segundo semestre, evidentemente, o time do Ajax.  

 

MAINERI: O Adilson 

 

MENEGHETTI: O Adilson, lembra? 

 

MAINERI: Que hoje é treinador. Por essas oportunidades, por essas condições de analisar os 

times. Mas infelizmente foram perder nos pênaltis.  



 

MENEGHETTI: Mas foi um absoluto detalhe. Porque o grêmio foi melhor contra aquele 

bom time, aquele baita time do Ajax. 

 

BELMONTE: É que os dois melhores batedores erraram. O Arce e do Dinho.  

 

MENEGHETTI: Chama Débora para anunciar os patrocinadores 

 

DÉBORA [propaganda] 

 

MENEGHETTI: Obrigada Débora. E, em seguida, a grande vitória do Grêmio, ontem em 

Volta Redonda. O Grêmio na luta pelo titulo de campeão brasileiro. Até lá! 

 

 

 

 

 

2° BLOCO: 

 

MENEGHETTI: Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Grêmio bateu o Fluminense num 

vitória importante que coloca o tricolor gaúcho ainda na luta pelo titulo de campeão 

brasileiro. Fluminense um, grêmio dois, veja como foi. 

 

[REPORTAGEM SOBRE O JOGO] 

 

MENEGHETTI: O Herrera conseguiu enganar todo mundo, até o cinegrafista da Band. Um 

negócio impressionante. È bom esse argentino Herrera. 

 

MAINERI: É, o balão do Cássio, aos 47 minutos. A bola picou, se encaminhou lentamente 

entre os dois zagueiros do Fluminense. Um ficou olhando pro outro e o Herrera só deixou a 

bola bater e tirou o goleiro da jogada.  

 



DÉBORA: O torcedor do Grêmio fica bravo quando a gente fala mal do time, porque ele não 

quer nem saber. Ele gosta do clube e quer que a gente sempre elogie. Mas, ontem foi um jogo 

horrível de se ver. E outra, o único passe para um gol no jogo, foi o do Cássio.  

 

MAINERI: Mas Débora, eu acho que é fácil fazer a analise desse jogo do Grêmio. O Grêmio 

joga, normalmente, com Sandro Goiano ou Geovânio atrás e, depois, na frente deles tem três 

jogadores que eu chamo a inteligência do grêmio. Quem são esses três jogadores? Tcheco, 

Leo Lima e Hugo. Nenhum desde três jogou ontem, então era só carregador de piano. Faltou 

então o toque de qualidade, faltou o toque inteligente, de lado. Aí é fogo. 

 

MENEGHETTI: O gol do Fluminense, na verdade, foi um gol contra.  

 

DÉBORA [concorda] 

 

MENEGHETTI: Evaldo colocou pra dentro.  

 

BELMONTE: Um lançamento de escanteio. 

 

DÉBORA: E, tem que dar graças a Deus o juiz não ter dado um toque de mão do Evaldo de 

dentro da área. 

 

BELMONTE: Mas foi muito rápido. Muito difícil esse lance. O Grêmio não jogou nada, essa 

que é a verdade. Porque o Grêmio perdeu o Hugo, que estava suspenso. O Tcheco tava 

botando pedra, claculo renal, expeliu a pedra no dia do jogo. E aí, o Grêmio errou muito 

passe, O Fluminense também. O Fluminense é um time ruim. A imortalidade salvou o time do 

Grêmio, porque o jogo na verdade tinha que termina em empate.  

 

MENEGHETTI: Espera aí! Tu não vai mudar o resultado do jogo no carteiraço. O Grêmio 

ganhou o jogo.  

 

BELMONTE: Não, não vou mudar. O grêmio ganhou.  

 

MENEGHETTI: [interrompendo] O Grêmio tem um jogador, que eu acho que não é craque, 

mas é um bom jogador. Me agrada esse jogador e eu tenho defendido ele contra criticas 



contundentes, principalmente do hoje ausente Ribeiro Neto, que está retornando do Rio de 

Janeiro, de Volta Redonda, onde estava ontem acompanhando o jogo pela Rádio 

Bandeirantes. Eu acho esse Herrera um jogador de grande oportunismo e um jogador que tem 

lá sua qualidade. Não é um craque, não é um gênio da bola, mas é sim um jogador importante 

para o grêmio. 

 

BELMONTE: E ontem, por exemplo, o Rômulo, também não jogou bem, a bola não chegava 

nele. Mas o que importa é que o Grêmio continua na luta, continua na briga, isso é que foi 

mais importante. Ganhou um jogo na sorte, na imortalidade, mas continua na luta. Isso que é 

importante. 

 

MENEGHETTI: Tudo bem que foi na imortalidade, porque foi um gol quase nos 

acréscimos.  

 

BELMONTE: Foi nos acréscimos. 

 

MENEGHETTI: É já tava nos acréscimos. Um balão do goleiro, mas se não tem um jogador 

que vai lá e pula no meio de dois zagueiros e coloca pra dentro, tem que ter um jogador. 

 

MAINERI: Aquele jogador é argentino mesmo, que não desiste. 

 

MENEGHETTI: É isso que eu acho interessante. 

 

MAINERI: Não desiste, vai, faz, morre, deu certo, não deu. E, muitas vezes, ele pode ser 

criticado por essa afoiteza, mas ele está sempre querendo a bola. 

 

BELMONTE: Não tem bola perdida. 

 

DEBORA: Ele vai do jeito que dá. 

 

MENEGHETTI: Ontem, nesse lance ele somou dois pontos para o Grêmio. Dois pontos 

preciosos para a vaga da Libertadores e dois pontos que mantêm a esperança do grêmio em 

termos de título. O grêmio tem a esperança matemática, Belmonte.  

 



BELMONTE: Claro que sim, Meneghetti. E agora, a próxima partida do grêmio é em casa, 

contra o Figuerense. Vai ser difícil, principalmente se o Figuerense, como tu acreditas, tirar 

pontos do São Paulo. 

 

MENEGHETTI: Eu acho que o São Paulo não passa pelo Figuerense. 

 

BELMONTE: Esse jogo é muito difícil. Mas é um jogo que o grêmio tem que ganhar, não 

adianta. Os dois próximos jogos vão ser o Figuerense e depois o gre-nal. Aliás, o gre-nal, se 

continuar assim, vai ser sensacional. Vai ser um baita jogo. Imagina os dois lutando para 

saber que vai ficar na frente. Imperdível. 

 

MENEGHETTI: E a esperança que eu tenho do São Paulo perder pontos e ficar mais perto 

da dupla é justamente contra o Figuerense. Depois pega a Ponte preta em casa, tudo bem, 

depois pega o Santos em casa. Aí é um jogo imprevisível e o jogo é na Vila Belmiro, contra A 

Ponte Preta. Na minha opinião é jogo jogado, São Paulo vai ganhar esse jogo da Ponte Petra. 

 

MAINERI: Quem pode se aproximar e até atrapalhar Grêmio e Internacional é o Santos 

porque pega o São Caetano lá na Vila Belmiro. 

 

MENEGHETTI: Sábado. 

 

MAINERI: No sábado agora, amanhã. Então o Santos vai ganhar do São Caetano e depois 

pega o Juventude aqui em Caxias. Então quer dizer, um Juventude também caindo aos 

pedaços, então o Santos pode somar. È mais do que certo que some seis pontos do que São 

Paulo, Grêmio e Internacional. 

 

DEBORA: E depois o Santos tem três peleias, que é o São Paulo, o Internacional e o Paraná. 

 

MENEGHETTI: Mas eu acho que o Juventude pelo menos empata ai com o Santos. Tem se 

a esperança do Juventude arrancar um empatezinho. Seria bom principalmente para o Grêmio.  

 

BELMONTE: E para o Juventude também. Porque o Juventude não está lá tão garantido. O 

Juventude tem que fazer por ele. 

 



DEBORA: Bom, mas depois que eu entrevistei o presidente Iguatemi Ferreira Filho, pela 

rádio Bandeirantes, e ele disse que as pretensões do Juventude era só não rebaixar, então, não 

conto com o juventude para ganhar pontos. 

 

MENEGHETTI: É, eu também acho. Que um presidente da grandeza que um clube como o 

Juventude atingiu não pode pensar assim. Vamos entrar no campeonato para não rebaixar, aí 

eu acho que está errado o presidente. E quando diz publicamente, está mandando um recado 

para seus jogadores. 

 

DEBORA: Tira todos os compromissos deles. 

 

MENEGHETTI: Tira a responsabilidade total. 

Meneghetti chama patrocinador do programa. 

 

DEBORA [PROPAGANDA] 

 

MENEGHETTI: Em seguida mais atrações como o gol do dia.Até já. 

 

 

 

 

3° BLOCO: 

 

BLOCO MAIS CURTO DO PROGRAMA 
 
MENEGHETTI: Chama resultados do concurso realizado por um patrocinador do programa 
 
DEBORA: Divulga resultados 
 
MENEGHETTI: Chama o quadro gol do dia 
         Encerra o programa 
 
 


