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Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a representação midiática da mulher no             
telejornalismo esportivo, a partir de uma análise da atuação da jornalista Fernanda Gentil, no              
programa Esporte Espetacular, da TV Globo. Buscamos investigar se o programa promove a             
valorização profissional da mulher ou a representação é baseada em estereótipos de gênero,             
uma vez que nos encontramos em um cenário de gradual ampliação do papel da mulher no                
telejornalismo esportivo, onde o sexo masculino ainda é o predominante. A pesquisa em             
questão teve uma abordagem qualitativa e, através da metodologia de análise de conteúdo,             
foram analisadas as edições dos dias 13, 20 e 27 de novembro de 2016, do programa Esporte                 
Espetacular, visto que a transmissão do mesmo acontece apenas aos domingos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representação midiática; telejornalismo esportivo; mulher;      
estereótipos; esporte espetacular. 
 

1. Introdução 

 

As questões de gênero sempre estiveram atreladas às relações sociais e aos papéis             

desempenhados numa sociedade. Mãe, mulher, dona-de-casa. Estes eram os limitados cargos           

que o sexo feminino, intitulado antigamente como sexo frágil e fraco, poderia ocupar até o               

século XIX. A luta pelas conquistas e pela igualdade de gênero foi e continua sendo               

constante, já as mudanças foram lentas e gradativas, porém muitos direitos que antigamente             

eram meros desejos utópicos das mulheres, já foram alcançados. 

O sistema patriarcal da antiguidade alegava que a mulher não necessitava saber ler e              

escrever, dessa forma, a ideia de superioridade do homem dificultava o ingresso feminino no              

cenário liberal. Inicialmente, a busca foi pela conquista da escrita e da leitura, seguida pelo               
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reconhecimento do voto feminino e, consequentemente, a afirmação como mulheres que           

agora possuem direitos civis e são reconhecidas como cidadãs.  

A luta pela obtenção de voz, direitos e espaço se deu em todos os ramos, o que                 

significa que no esporte não foi diferente. Em uma época longínqua, durante as Olimpíadas da               

Grécia Antiga, segundo Alexandrino (2011), as mulheres buscaram o direito de ao menos             

assistirem aos jogos mostrando que existia interesse por parte do público feminino em             

interagir com assuntos pertinentes ao mundo esportivo e ter os mesmos direitos garantidos aos              

homens.  

 

Era quase impossível ver mulheres no esporte até o início dos anos            
70. A coisa mudou. Não que hoje as redações esportivas tenham o            
mesmo número de mulheres em relação ao contingente masculino.         
Mas é possível até que o índice feminino na redação reflita o interesse             
da população. Se em estádio de futebol, autódromo ou ginásio há           
mais homens do que mulheres é normal que haja também índice           
diferente de homens e mulheres nas redações (COELHO, 2004, p.          
34). 

 

Conforme Bravo (2009), no jornalismo também não foi diferente. As mulheres           

tiveram pouco espaço nos primeiros anos da imprensa e sua entrada foi lenta e gradual. Se a                 

inserção feminina foi difícil na profissão em geral, na específica área do jornalismo esportivo              

foi mais ainda. Além disso, na década de 1970, não se via quase nenhuma jornalista nessa                

editoria, pois o tema era considerado masculino e, até então, a mulher “não entendia” do               

assunto. Havia um preconceito estabelecido dentro das redações e a jornalista raramente era             

enviada para a editoria do jornalismo esportivo. 

 

As empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente         
de sauna brega: só para homem. Nem havia banheiro feminino. No           
Estadão, à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, as mulheres          
não eram aceitas nem na mesa telefônica. Havia mulheres como          
telefonistas, mas só durante o dia. À noite, um homem é que operava.             
Mulher podia ser telefonista, faxineira ou servia para fazer o café:           
circulava na área de serviço (RIBEIRO, 1998) 
 

 

Atualmente, este cenário se transformou significativamente. A mulher que há alguns           

séculos atrás não possuía voz nem direitos, hoje está presente em todos os campos              
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profissionais existentes. No Brasil, no início do século XX, a mulher conseguiu se consagrar              

como profissional e cidadã ao conquistar o direito ao trabalho e ao voto.  

Este trabalho tem como tema a ascensão da mulher no telejornalismo esportivo,            

delimitado à atuação de Fernanda Gentil, no programa Esporte Espetacular da TV Globo.             

Teve como objetivo geral investigar a representação midiática da mulher no telejornalismo            

esportivo. 

O problema de pesquisa é que, apesar da gradual ampliação do papel da mulher no               

telejornalismo esportivo, os homens ainda são maioria em tal cenário. É daí que surge o               

questionamento: o programa Esporte Espetacular, que tem à frente Fernanda Gentil como            

apresentadora, promove a valorização profissional da mulher ou a representação é baseada em             

estereótipos de gênero? 

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

mulher no programa Esporte Espetacular; descrever a atuação da jornalista Fernanda Gentil            

no programa. 

A escolha do tema deu-se por dois motivos. O primeiro fator motivacional foi devido              

ao meu grande interesse pelos assuntos que envolvem o esporte, ainda mais atrelados ao              

telejornalismo. O segundo foi a curiosidade em conhecer os motivos que levaram à essa              

ascensão. Já a escolha pelo Esporte Espetacular se deu pelo fato do programa ser exibido em                

um canal aberto, de fácil acesso à maioria populacional e por ter à frente uma das jornalistas                 

mais conceituadas da atualidade, que é Fernanda Gentil.  

 

2. Esporte Espetacular 

 

Esporte Espetacular é o nome de um dos programas mais antigos ainda em exibição da               

TV Globo. A revista eletrônica semanal de esportes existe há 43 anos, desde 8 de dezembro                

de 1973 e, atualmente, é apresentado nas manhãs de domingo por Fernanda Gentil e Flávio               

Canto. O programa exibe entrevistas, reportagens e também o que foi notícia na semana              

esportiva, além de mostrar os gols da rodada e a preparação dos times, como viagens, treinos,                

etc. Além de Fernanda Gentil, que comanda o programa atualmente, ele já esteve à sua frente                

uma outra jornalista experiente. Glenda Kozlowski assumiu o papel de âncora do Esporte             

Espetacular por vários anos.  
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3. Representação da mulher no telejornalismo esportivo 

 

A mulher enfrentou muita pressão do jornalismo como um todo, antigamente. Ao            

ingressar nas redações elas eram indicadas para a seção feminina, como uma forma de              

restringí-las a escrever somente sobre moda, cozinha e cuidado de bebês. De acordo com Ana               

Arruda (1978), ser repórter, redatora, secretária de revista ou jornal, não é uma aventura              

extraordinária para nenhuma mulher. É o caminho natural das que se dirigem às redações para               

se realizarem profissionalmente e não apenas para 'assinar coluna' ou transitar entre            

intelectuais. 

Porém, se antes era impossível encontrar mulheres no esporte, conforme citou Coelho            

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

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

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

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

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

 

4. Metodologia de análise de conteúdo 

 

O trabalho em questão foi desenvolvido através da análise de conteúdo que, segundo             

MORAES (1999), constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o             

conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições             

sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma             

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

Foram analisadas 3 edições do programa Esporte Espetacular da TV Globo, nos dias 13, 20 e                

27 de novembro, 3 domingos consecutivos, dia da semana em que o programa vai ao ar. O                 

programa é apresentado pelos jornalistas Fernanda Gentil e Flávio Canto, porém, no terceiro             

dia de análise, Flávio não estava presente, o que foi um grande diferencial na análise. 

 

4.1. Profissionalismo 

 

O profissional atuante nesta área deve ter como características fundamentais o           

conhecimento das regras do esporte e estar sempre se atualizando com o que acontece no               
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mundo esportivo. O objetivo é identificar como é representada a jornalista neste aspecto e              

observar se há uma ênfase na profissional pelo fato de ser mulher. 

No dia 13 de novembro, ao anunciar uma reportagem de Ernesto Paglia no autódromo              

de Interlagos, onde o repórter reviveu uma reportagem feita com o piloto falecido Ayrton              

Senna, Fernanda Gentil, num ato de brincadeira, fez com que sua representação se             

sobressaísse ao interromper seu companheiro de apresentação, Flávio Canto. No momento em            

que ele deu início ao anúncio da reportagem, ela falou: “Espera aí, espera aí, antes de                

qualquer coisa, vamos falar mais nada não, porque é melhor ele mesmo explicar”. No mesmo               

dia, foi exibida uma entrevista de Fernanda com o tricampeão mundial da Fórmula 1, Lewis               

Hamilton, com o qual ela conversou na língua inglesa, mostrando domínio da mesma. No              

final do bate-papo, ela agradeceu o piloto por ter concedido a entrevista e num ato de apoio                 

ela o desejou boa sorte na corrida. 

A edição do dia 20 de novembro cedeu lugar à transmissão de uma partida de futsal                 

entre Brasil e Uruguai. Fernanda, ao anunciar o começo do segundo tempo, fez questão de               

comentar sobre o andamento do jogo: “Tá difícil, mas eu tenho fé, confiança e esperança que                

meu amigo, Alex Escobar, vai narrar mais uns dois gols do Brasil. Vai Escobar, é contigo”. 

Ao fazer conexão com repórteres, Fernanda demonstrou todas as vezes extrema            

educação ao tratá-los, por exemplo, no dia 27 ao fazer uma ligação ao vivo com a repórter                 

Larissa Schmidt que, direto de Cuba, informava sobre a morte de Fidel Castro: “Muito              

obrigada, Larissa. Bom trabalho pra você aí em Havana!”. Aconteceu, da mesma forma, nas              

diversas conexões feitas com o repórter Mauro Naves: “Meu amigo, Mauro Naves, bom dia              

pra você. Me diz uma coisa aqui, Mauro, o tal do cheiro agora tá aí né?!”; “Mauro Naves,                  

meu amigo, aparece aí de novo. Tá muito bem acompanhado, mais uma vez!” 

A todo momento, os traços no programa que se referem à conduta jornalística de              

Fernanda Gentil durante a programação ficaram evidenciados. A âncora do Esporte           

Espetacular apresenta o programa com naturalidade, em diversos momentos demonstrou o uso            

do improviso e raramente deixou transparecer que estava usando o teleprompter (equipamento            

acoplado às câmeras que exibe o texto a ser lido pelo apresentador). Soube mudar o tom de                 

voz de acordo com o teor da notícia e mostrou conhecimento pelo meio esportivo diversas               

vezes ao expor sua opinião ou comentário sobre certo assunto. A característica mais notória,              

presente na maioria das falas de Fernanda é a descontração e o bom humor. Podemos               
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concluir, então, que a competência e a qualidade do profissionalismo da apresentadora            

colaboram significativamente com sua estada frente ao Esporte Espetacular. 

 

4.2. Expressividade/carisma 

 

O jornalismo esportivo pode ser relacionado como um programa de entretenimento,           

pois um evento esportivo distrai as pessoas, é um lazer. Por isso, a forma que a âncora                 

interage com o telespectador é muito importante. Nesta categoria, serão incluídos os traços             

que equivalem à atuação de Fernanda Gentil, como o carisma, o bom humor, a descontração. 

No dia 13 de novembro, como já citado acima, Fernanda entrevistou Lewis Hamilton             

e, ao iniciar o bate-papo, ela faz uso de bom humor ao falar sobre a honra de entrevistar “o                   

cara da Fórmula 1, o mais popular dos pilotos”: “Amigos do Esporte Espetacular, eu hoje               

estou realmente assim, desculpem-me, não é por nada não, mas tirando muita onda, tô muito               

bem acompanhada aqui. Lewis Hamilton está comigo”. Com o mesmo tom de humor ela              

também fala: “E óh, ele é rápido mesmo hein, antes de começar o bate-papo comentei que                

teria uma surpresa e ele já quis logo saber o que era. Calma, Hamilton, vamos com calma!”.                 

Sem contar que atrelado ao humor, ela também usa a ironia para contar que Hamilton tem em                 

suas postagens uma foto dele brincando com um tigre: “Inclusive tem Hamilton brincando             

com um tigre. É, coisinha básica, um tigre pulando nele como um cachorro, mas é um tigre”.                 

O humor e o sarcasmo da apresentadora, são elementos presentes constantemente em suas             

falas. Permanecendo ainda no primeiro dia de análise, Fernanda, ao conversar com Flávio             

Canto sobre o jogo entre Brasil e Argentina, debocha da pouca produtividade de Messi,              

jogador argentino, em campo: “Messi de um lado, Neymar do outro. Aliás, eu nem sei se o                 

Messi foi. Foi? Não vi o Messi em campo não. Totalmente anulado, impressionante.” 

No dia 20, ao tocar no assunto sobre o Campeonato Brasileiro de 2016, a âncora                

brinca: “É hoje hein, a rodada que pode decidir o campeonato brasileiro. Tá achando o quê?                

Estamos de bobeira aqui não, meu amigo.” E, em seguida, ela se diz preocupada com a                

artilharia do Campeonato. Claro, fazendo uso de sarcasmo, ela diz: “Os atacantes do             

Campeonato Brasileiro estão muito mal de mira, o que tá acontecendo, gente?”. Enquanto             

Flávio Canto dá prosseguimento à fala, Fernanda permanece com expressão facial de dúvida,             

espanto, como ilustrado na Figura 1. Ao final de uma reportagem sobre a história do               
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ex-lutador Mike Tyson, Fernanda, num tom mais emotivo comenta: “Uma volta por cima             

dessa é sempre uma ótima lição de vida né?!”.  

A edição do dia 27 de novembro saiu um pouco do convencional e Fernanda, que               

neste dia esteve à frente do programa sozinha, devido à ausência de seu companheiro e               

apresentador Flávio Canto, deu início ao programa de uma forma diferente. Caminhando em             

direção ao estúdio, a apresentadora mostrou os bastidores do programa e, sempre simpática e              

extrovertida, deu bom dia para o público e fez questão de fazer uma brincadeira com as                

pessoas presentes na redação: “Muito bom dia pra você de casa, bom dia gente. Avisa pra                

família, vai aparecer todo mundo famoso.”. 

A jornalista usufruiu repetidamente do seu bom humor e da sua facilidade de criar              

brincadeiras associadas ao assunto noticiado. Isso faz com que a maioria de suas falas sejam               

expressadas de maneira natural, além de passar a sensação de que ela está à vontade e de que                  

se relaciona intimamente com a câmera. Esses pontos contribuem para uma maior            

aproximação entre a apresentadora e o telespectador, já que um programa esportivo pode ser              

considerado uma forma de entretenimento, por ser composto de conteúdos que distraem as             

pessoas. Dessa forma é fundamental a interação da âncora com o telespectador. O que se               

cumpre no papel exercido por Fernanda Gentil, ao mostrar a presença da mulher na atração,               

não apenas como apresentadora, mas uma mulher inteligente, engraçada, que detém           

conhecimento do canal que estabelece a conexão entre emissor e receptor.  

 

 
            Figura 1- Fernanda Gentil com expressão de espanto no programa do dia 20 de novembro 
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 4.3.  Imagem  

 

Muitas jornalistas que estão frente às câmeras ganham destaque pelo seu           

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

esportivo. Nesta categoria serão apresentadas a maneira que a beleza de Fernanda Gentil é              

explorada e a escolha do vestuário utilizado pela mesma.  

No dia 13 de novembro, por se tratar de uma edição diferente das demais, já que seria                 

a cobertura de uma corrida de Fórmula 1, Fernanda, assim como os demais jornalistas do               

programa, se vestiu com uma camisa (uniforme) de mangas ¾ que continha o símbolo da               

Rede Globo e calça jeans. Maquiagem extremamente básica, sem o uso de acessórios, o que               

demonstrou o mínimo interesse do programa em dar destaque à Fernanda Gentil enquanto             

mulher bonita e estereotipada nesta edição. (Figura 2) 

 

  
    Figura 2:  Fernanda e Flávio de uniforme da Globo no programa exibido no dia 13 de novembro 

 

 

No dia 20, segundo dia de análise, a aparência da apresentadora foi um pouco mais               

valorizada, porém, ainda assim, usava calça jeans. Um pouco mais de maquiagem, blusa             

jeans, acessórios como anéis e salto alto compuseram a produção de Fernanda. (Figura 3) 
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Figura 3 - A apresentadora no programa exibido dia 20 de novembro 

 

Já na última edição analisada, do dia 27, o figurino da âncora foi inédito comparado               

aos demais que ela costuma usar na apresentação do programa. Desta vez, a calça deu lugar a                 

um vestido verde um pouco acima do joelho e o sapato que, na maioria das vezes, ficava                 

escondido pelas calças, chamou bastante atenção devido a cor vermelha que contrastava com             

o verde do vestido. A partir deste episódio, consideramos que a mudança radical da              

vestimenta de Fernanda, se deu pelo fato de que o programa do dia 27 foi apresentado                

exclusivamente por ela (mulher), sem a presença de Flávio (homem), o que fez com que               

chegássemos à conclusão de que o programa “sentiu-se” prejudicado com a ausência do             

apresentador e, dessa forma, surgiu a necessidade da utilização de outros atributos para             

despertar a atenção do público masculino, neste caso, o uso de estereótipos e padrões de               

beleza feminina. (Figura 4) 
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   Figura 4 - Fernanda Gentil apresentando o programa do dia 27 de setembro 

 

Durante a pesquisa exploratória, foi perceptível que, enquanto a apresentação do           

Esporte Espetacular era comandada por Fernanda Gentil e Flávio Canto, a beleza da             

apresentadora não era representada de forma tão valorizada, o que não afetava o êxito de               

Fernanda enquanto profissional de qualidade, detentora de conhecimento, uma vez que outros            

elementos, como espontaneidade, bom humor e desenvoltura promoviam excelentemente o          

seu papel como âncora do programa. Porém, bastou uma ausência de Flávio em uma das               

edições para que estereótipos e padrões de beleza feminina viessem à tona e fossem              

relacionados à imagem de Fernanda, como uma forma de  garantia da audiência do programa.  

 

5. Considerações finais 

 

A pesquisa teve como ponto de partida o seguinte problema: o programa Esporte             

Espetacular, que tem à frente Fernanda Gentil como apresentadora, promove a valorização            

profissional da mulher ou a representação é baseada em estereótipos de gênero? 

Ao realizar a análise, a hipótese de que o programa valorizava o papel de Fernanda enquanto                

jornalista e entendedora do assunto, dando-a espaço para mostrar seus conhecimentos, foi            

comprovada. Já a parte da hipótese que diz que a valorização do lado da apresentadora como                

“mulher, loira, bonita, engraçada” se confirmou em partes, O programa promove sim a             
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valorização de Fernanda enquanto profissional e ela possui as características fundamentais           

como âncora de acordo com as regras jornalísticas. Durante todo o programa ela mostra              

conhecimento da área ao opinar, comentar sobre certos assuntos e demonstra total            

desenvoltura com o papel que exerce. Sua atuação é essencial ao programa, pois dá ritmo,               

animação e deixa a atração leve, com momentos de descontração. Porém, com a análise, foi               

possível concluir que a forma física e a beleza da jornalista não são elementos tão explorados,                

desde que a apresentação do programa seja comandada por Fernanda Gentil e Flávio Canto, o               

que acontece na maioria das edições. Mas o terceiro dia de análise, que não contou com a                 

participação de Flávio na apresentação, nos permitiu reconhecer que o programa quis suprir a              

ausência do apresentador (enquanto homem que, de acordo com o padrão estabelecido na             

mente de milhares de pessoas, é o único sexo que possui conhecimentos acerca de esportes)               

com atributos que valorizassem mais a beleza de Fernanda como o uso de vestido acima do                

joelho, salto alto e elegância e, dessa forma, chamar a atenção e garantir a audiência do                

programa. Sintetizando, o programa valoriza primordialmente o conhecimento da jornalista,          

porém, quando necessário, faz uso dos estereótipos de beleza feminina em prol de uma maior               

audiência. 
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