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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo analisar os desafios enfrentados pela mulher para sua 

consolidação no telejornalismo esportivo, a partir da experiência da jornalista Fernanda 

Gentil como apresentadora do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo de 

Televisão. Também objetiva identificar as estratégias utilizadas pela profissional e as 

características que estabelecem a relação dela com os telespectadores. Gênero, televisão 

e esporte são os grandes temas deste trabalho, desenvolvido por meio de pesquisa 

qualitativa, com método de estudo de caso e técnicas de observação e análise de 

discurso. O corpus compreende quatro edições do programa Esporte Espetacular, 

exibidas entre setembro de 2016 e setembro de 2017, em que foram observadas a 

enunciação, a expressividade e a apresentação visual da jornalista Fernanda Gentil.  

Palavras-chave: Gênero; Televisão; Âncora; Jornalismo Esportivo. 

 

ABSTRACT 

  

The objective of this study is to analyze the challenges faced by women for their 

consolidation in the news sports television programs, from the experience of the 

journalist Fernanda Gentil as a host of the TV show Esporte Espetacular, from Rede 

Globo. It also aims to identify the strategies used by professionals and the 

characteristics which establish the relationship with the viewers. Gender, television and 

sport are the main resources of this work, developed through qualitative research, with 

case study method, and techniques of observation and discourse analysis. The corpus 

comprises four episodes of the Esporte Espetacular TV show, which were screened 

between september 2016 and september 2017, in which an enunciation, an 

expressiveness and a visual presentation of the journalist Fernanda Gentil were 

observed. 

  

Keywords: Gender; TV; Host; Sports Journalism. 
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INTRODUÇÃO 

 As questões de gênero estão em discussão na sociedade e envolvem as mais 

diversas situações. O preconceito com as mulheres e a concepção de inferioridade 

destas perante os homens existem em todas as áreas de atuação do mercado de trabalho, 

mesmo em pleno século XXI. De acordo com Casadei (2011), nas comunicações essa 

batalha por igualdade começou há cerca de 300 anos, quando, em 1868, Amélia 

Bloomer e Elizabeth Statono fundaram o The Revolution, primeiro jornal feminino, nos 

Estados Unidos. No Brasil, o pioneirismo antecedeu o país norte-americano. Em 1855, 

foi lançado o Jornal das Senhoras, por Joana Paula Manso de Noronha, uma argentina 

radicada no Rio de Janeiro. Essa participação cresceu nos anos que se seguiram e, em 

2006, dados do Ministério do Trabalho apontavam percentual superior de mulheres 

atuando em atividades jornalísticas no país. Eram 6.131 vagas ocupadas por mulheres, 

contra 5.640 postos para homens, 52% e 48%, respectivamente. Todavia, os números 

não impressionam se levarmos em conta as funções desempenhadas. 

 Apesar de serem maioria nas redações, as mulheres ainda somam menor número 

nas editorias de esporte. Quando estão presentes, o papel fica limitado à apresentação de 

informações. A credibilidade para a jornalista como comentarista ou opinante sobre 

esporte é restrita. Além de raramente terem voz nos meios de comunicação, as mulheres 

pouco são valorizadas nas coberturas esportivas. Os eventos femininos não recebem a 

devida atenção da mídia e, em situações de competições mundiais como as Olimpíadas, 

elas pouco aparecem. A história, a política e a cultura são alguns dos fatores que 

contribuem para esta realidade. Da mesma forma, transmissões sobre esporte feminino 

têm menor audiência do que programas sobre futebol masculino. Esta carência e 

ausência de espaço dificultam conquista de público. 

 A profissão de jornalista é caracterizada pela sua importância social, pois cabe a 

este profissional trabalhar para informar a sociedade sobre os fatos que acontecem nas 

relações sociais entre classes, culturas e poderes. A responsabilidade como formador de 

opinião exige preparação e empenho do jornalista. Para ser referência e ter credibilidade 

é preciso ir além. Discursividade, presença e engajamento são alguns dos fatores que 

influenciam na conceituação deste profissional e permeiam a conquista de espaço neste 

universo da comunicação.  
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 No jornalismo esportivo, credibilidade é fundamental. O jornalista precisa saber 

e conhecer aquilo que apresenta como informação. Sendo assim, a especialização é 

imprescindível para o jornalista ter condições de avaliar, comentar e emitir opiniões - se 

necessário e apropriado para o contexto - e exercitar de forma plena a busca pela 

isenção. Em qualquer esporte existe a competição e, para transmitir aos leitores, 

ouvintes, telespectadores ou internautas uma perspectiva completa do acontecimento, da 

informação, o profissional deve estar preparado. O tendenciamento ou preferência são 

armas que podem ferir a credibilidade do jornalista. Nas coberturas esportivas este risco 

é ainda mais latente, tendo em vista que os profissionais também são torcedores e 

precisam deixar de lado a paixão para poderem executar o trabalho de forma distanciada 

e o mais isenta possível. 

 As exigências aumentam no telejornalismo. O profissional está exposto e precisa 

estar atento também às suas expressões. O discurso, gestos e figurino são visíveis e 

observados. Por isso, o cuidado e preparação devem ser trabalhados com afinco. São 

questões que fazem parte da construção da identidade do profissional. No caso da 

mulher, o cuidado com a aparência é ainda mais peculiar. Conforme Yorke (1998), a 

vestimenta precisa ser neutra e não enfatizar a sensualidade, tendo em vista que a 

informação é o ponto mais importante que está em jogo e a atenção dos telespectadores 

deve estar apenas no conteúdo da exibição, seja num telejornal como em um programa 

do formato revista eletrônica, como o estudado nesta pesquisa.  

 Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo apontar e analisar os 

desafios enfrentados pela mulher na conquista de espaço e credibilidade no jornalismo 

esportivo na televisão aberta brasileira. O método de pesquisa é o estudo de caso da 

experiência da profissional Fernanda Gentil em seu primeiro ano como apresentadora 

do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, no período compreendido entre 

setembro de 2016 a setembro de 2017. A escolha se deve ao fato de a profissional ser 

referência atual na editoria de esporte e atuar no maior veículo em representação e 

alcance de telespectadores no Brasil. Para chegar aos resultados, são utilizadas as 

técnicas de observação e análise de discurso.  

 A contribuição para o campo da comunicação é considerável, uma vez que não 

existe, até o momento, nenhuma pesquisa sobre a carreira e atuação da jornalista 

Fernanda Gentil. Ao consultar os sites que reúnem produções científicas, como o 
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Google Acadêmico e o Portal Intercom, foram encontradas apenas pesquisas que 

utilizam a profissional em análises secundárias e não como objeto principal do estudo. 

Sua emergência e consolidação no jornalismo esportivo na televisão brasileira são 

recentes. As pesquisas realizadas até o momento em torno desta temática - gênero e 

jornalismo esportivo - são plurais. Todavia, este estudo realiza uma análise do atual 

cenário: como ocorre, em 2016 e 2017, a participação das mulheres no jornalismo 

esportivo brasileiro e quais são os fatores que influenciam na conquista de espaço e 

credibilidade nesta editoria no meio televisivo. Com este trabalho, outros jornalistas - 

diplomados ou em formação - e, ainda, aqueles que irão ingressar no futuro na área da 

comunicação, podem ter conhecimento sobre esta realidade e nortearem suas pesquisas 

diante de contextos semelhantes. 

 A escolha deste tema ainda se justifica pelo meu interesse pessoal pelo esporte. 

Desde a infância, sempre estive envolvida em alguma prática esportiva, com destaque 

para atletismo, voleibol e futsal. Em algumas oportunidades, também participei de 

competições nestas modalidades. Antes de iniciar a graduação em Jornalismo, já havia 

vivenciado experiências na cobertura de esportes como repórter de rádio e jornal 

impresso na minha cidade natal – Agudo, no Rio Grande do Sul - e constatei que ainda 

existe preconceito contra a mulher na função de jornalista esportiva. Também observei 

que os praticantes de esporte, especialmente os homens, não respeitam a mulher como 

profissional que, na busca por espaço e credibilidade, está sujeita à sexualização e 

assédio. Como futura jornalista e interessada em atuar em editorias de esporte, acredito 

que é importante tratar deste assunto, para contribuir com a luta pela igualdade de 

gênero também na comunicação e desmistificar os pensamentos retrógrados e errôneos 

que insistem em afirmar que mulher não entende de esporte.  

 Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, é utilizada a pesquisa 

qualitativa, pois a problemática é saber quais os desafios enfrentados pela jornalista 

Fernanda Gentil em seu primeiro ano como apresentadora do programa Esporte 

Espetacular, da Rede Globo de Televisão. O método de pesquisa é o estudo de caso, 

pois o intuito é compreender o caso e o fenômeno social dentro do seu próprio contexto. 

A obtenção das informações se dá por meio de duas técnicas: observação e análise de 

discurso. O universo da pesquisa é explorado por meio da análise categorizada de quatro 

edições do programa, no período de setembro de 2016 a setembro de 2017. As 
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categorias utilizadas envolvem a enunciação, a expressividade corporal e a apresentação 

visual da jornalista no exercício da função.  

 O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro, é feita uma revisão 

bibliográfica acerca dos grandes temas que constituem a pesquisa: gênero, televisão e 

jornalismo esportivo. Para o primeiro assunto, são exploradas as obras dos autores 

Gilles Lipovetsky, Simone Beauvoir e Helena Corazza, abordando aspectos históricos e 

biológicos da trajetória feminina. Também, uma publicação de Joanna Burigo na revista 

Carta Capital, sobre o feminismo nos dias de hoje.  

 O segundo tema estudado é o telejornalismo, com ensaios sobre a forma de fazer 

jornalismo na televisão, as principais características deste meio de comunicação e a 

atuação do apresentador, especialmente a âncora. Os autores Luciana Bistane e Luciane 

Bacellar, Olga Curado, Leny Kyrillos, Cláudia Cotes e Deborah Feijó, Ivor Yorke, 

Sheila Kaplan e Sidney Rezende contribuem com este levantamento.  

 Por último, o ponto principal desta pesquisa: o jornalismo esportivo. Com base 

em Paulo Vinicius Coelho, Sergio Villas Boas, Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel, 

realiza-se uma reflexão acerca das peculiaridades da editoria de esporte nos diferentes 

meios de comunicação e a atuação feminina neste segmento do jornalismo.  

 No segundo capítulo, são indicados os processos metodológicos da pesquisa para 

se chegar aos objetivos deste estudo: a pesquisa qualitativa, o método estudo de caso e 

as técnicas de observação e análise de discurso. Também, são apresentados os objetos 

empíricos do trabalho – a jornalista Fernanda Gentil e o programa Esporte Espetacular 

e, ainda, o corpus da pesquisa: quatro edições do programa Esporte Espetacular, 

selecionadas entre setembro de 2016 e setembro de 2017, período que corresponde ao 

primeiro ano de Fernanda Gentil como apresentadora da revista eletrônica. 

 O terceiro capítulo destina-se às análises da pesquisa. A atuação da jornalista 

Fernanda Gentil como apresentadora nas quatro edições do programa Esporte 

Espetacular selecionadas é avaliada em três aspectos: enunciação, expressividade 

corporal e apresentação visual. 

 A realização da análise do corpus possibilitou a identificação das características 

de Fernanda Gentil como apresentadora do programa Esporte Espetacular. O discurso é 
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simples, leve, criativo e bem-humorado. O figurino básico e confortável, contribuindo 

para a naturalidade da profissional. Fernanda atende às normas do telejornalismo 

esportivo sem deixar de lado a sua individualidade, que, assim como a trajetória e 

experiência no meio, colabora para a consolidação na função.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Gênero: a superação histórica e biológica da mulher 

 Este trabalho trata da atuação de uma mulher jornalista como apresentadora de 

um programa de televisão esportivo. A posição alcançada por Fernanda Gentil é uma 

vitória para o universo feminino, diante de todas as dificuldades historicamente 

impostas pela sociedade. Assim, primeiro buscamos entender o passado da mulher e as 

mudanças conquistadas com o passar do tempo, até chegarmos à realidade atual, de uma 

geração de mulheres que são pioneiras por ocuparem posições significativas em 

veículos de comunicação que abrangem a grande massa da população. 

 Em seu livro “A terceira mulher: permanência e revolução do feminino”, o 

sociólogo, professor e filósofo francês Gilles Lipovetsky apresenta três momentos da 

mulher ao longo da história. A primeira mulher, conforme ele, era diabolizada e 

desprezada pela sociedade e tinha como única e exclusiva função a procriação, para a 

perpetuação da espécie. No período neolítico (8.000 anos a.C.), as representações 

femininas em obras de arte valorizavam apenas as partes do corpo da mulher envolvidas 

na reprodução, como os seios e as ancas. O rosto sequer era identificado. Lipovetsky 

afirma que os homens, naquela época, reconheciam o poder atrativo da beleza feminina 

e, por isso, insistiam em desvalorizá-la e marginalizá-la. As mulheres que não podiam 

ter filhos eram ainda mais prejudicadas – não eram reconhecidas como mulheres.  

 A divisão da sociedade em classes sociais marcou a era da segunda mulher. De 

acordo com Lipovetsky, a ideia de “belo sexo” começou quando as mulheres das classes 

mais altas foram poupadas do trabalho, como forma de demonstração de poder dos 

maridos ricos. Então, elas passaram a se preocupar apenas com a beleza e em conservá-

la, ao mesmo tempo em que se tornaram escravas das imagens que viam refletidas nos 

espelhos. A mulher que não cuidasse da sua beleza era vista com maus olhos. Essa 

cultura foi vivenciada de forma mais efervescente nos séculos XV e XVI, durante o 

período da Renascença. Porém, entre os camponeses – a classe baixa – ainda 

permanecia a ideia da primeira mulher, que não carecia destes cuidados, uma vez que 

sua finalidade era apenas procriar. Até o século XVIII, permaneceu a concepção 

tradicional sobre a mulher, em que a beleza física equivalia às virtudes morais. 

Lipovetsky afirma que somente a partir da Era Clássica passou a valer a concepção 
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moderna, de que a beleza é uma característica apenas física e que nada tem a ver com 

valores morais.  

 Essa realidade começou a mudar no século XX, período em que iniciou uma 

nova fase do “belo sexo”: mercantil e democrática.  Segundo Lipovetsky, houve uma 

ruptura dos limites impostos à irradiação social do “belo sexo”. 

Limites sociológicos: as imagens e as práticas, os conselhos e os cânones da 

beleza se difundiram em todos os meios. Limites dos modos de produção: o 

artesanato cedeu o passo à industrialização dos produtos cosméticos. Limites 

do imaginário: por toda parte, a beleza feminina se livrou de seus laços com a 

morte e o vício. Limites de idade: as práticas da beleza são legítimas cada vez 

mais cedo e cada vez mais tarde. Limites naturais: com a cirurgia estética e 

os produtos para cuidar da beleza, trata-se de triunfar sobre os desfavores 

físicos e as injúrias do tempo. Limites artísticos: durante séculos, a 

glorificação do belo sexo foi obra dos poetas e dos artistas, de agora em 

diante ela é própria da imprensa, das indústrias do cinema, da moda e dos 

cosméticos. (LIPOVETSKY, 2000, p. 129) 

 O momento foi marcado por mudanças significativas na sociedade e que 

afetaram a situação da mulher. Lipovetsky aponta como o fim do ciclo elitista da beleza 

e a ascensão da democracia, junto com a chegada da industrialização e da era 

econômico-midiática. Porém, a disseminação da beleza entre todas as classes sociais 

resultou em um novo desafio para a mulher, evidenciado de forma mais consistente a 

partir da segunda metade do século XX. A democratização da beleza não foi em sua 

totalidade universal e contemplou apenas uma concepção de “belo”: o magro e jovem.  

 O período afeta de duas formas diferentes as mulheres, uma negativa e a outra 

positiva. Conforme Lipovetsky, as mulheres que não conseguem alcançar este padrão de 

beleza podem se sentir inferiores perante aquelas que são magras e tem a aparência 

jovial. A incapacidade pode gerar sentimentos de raiva e inveja, que prejudicam a união 

feminina em prol de sua libertação, independência e valorização e assim garantem a 

permanência da hegemonia masculina. Por outro lado, a busca pelo padrão de beleza 

também provoca uma transformação nas mulheres.  “A recusa da identificação do corpo 

feminino à maternidade contribui para o enfraquecimento da consideração social à 

mulher mãe na mesma proporção em que aumenta a valorização social da mulher ativa, 

independente” (LIPOVETSKY, 2000, p. 139).  

 A terceira mulher começa neste contexto e segue até os dias de hoje na luta pela 

disposição de si em todas as esferas da existência. A ruptura histórica é observada, de 

acordo com Lipovetsky, na conquista de direitos para as mulheres, que por muito tempo 
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- desde o início da humanidade, foram restritos aos homens. Ele cita como exemplos o 

direito de estudar, trabalhar, votar e a liberdade sexual. Todavia, vale ressaltar que a 

emancipação da mulher foi possível somente após a legitimação do seu trabalho e a 

igualdade de direitos políticos.  

 Com a possibilidade do trabalho assalariado - emergida na Revolução Industrial 

- a mulher não está mais condenada à vida doméstica e tem abertura para a vida social. 

Ao mesmo tempo, passa a não depender mais do marido e tem autonomia no 

casamento, além de uma segurança para o futuro. Esse individualismo proporciona à 

mulher ser protagonista da própria vida e é bem visto pela sociedade pós-moderna. 

Desta forma, desde cedo as meninas também são incentivadas a estudar e ter uma 

profissão, para serem independentes no futuro. Lipovetsky explica esse contexto: 

Esse fenômeno não transforma apenas o mundo do trabalho, mas também a 

relação das meninas com os estudos, as relações entre os sexos, o poder no 

seio do casal: paralelamente ao controle da fecundidade, a atividade feminina 

exprime a promoção histórica da mulher que dispõe do governo de si, assim 

como uma nova posição identitária do feminino. (LIPOVETSKY, 2000, p. 

204) 

 Por muito tempo, as mulheres trabalharam em funções subalternas, sem prestígio 

e reconhecimento social. Hoje, a luta por salários e postos iguais aos dos homens já 

soma vitórias, mas a totalidade da condição igualitária entre os sexos ainda está longe 

de ser alcançada. A busca pelo reconhecimento das mulheres pelas funções e trabalhos 

que realizam e não apenas pelo que são por natureza tem seguimento. Conforme 

Lipovetsky (2000, p. 15), “no estado social contemporâneo, os dispositivos de 

socialização dos dois sexos se aproximaram, mas, mesmo mínimas, as distâncias 

iniciais continuam a produzir fortes divergências de comportamento, de orientação e de 

percurso”.  

 Além da questão história, a trajetória da mulher é influenciada pelo fator 

biológico. É o que explica a filósofa francesa e feminista Simone de Beauvoir, em seu 

livro “O segundo sexo: fatos e mitos”. A autora defende que, apesar das diferenças 

fisiológicas, o homem e a mulher são, em sua essência, iguais. Mesmo assim, em várias 

situações buscou-se provar o contrário: que a fêmea é inferior ao macho. Ela compara a 

situação com um fenômeno físico: “a relação dos dois sexos não é das duas 

eletricidades, de dois polos. O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a 
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ponto de dizermos “os homens” para designar os seres humanos [...]” (BEAUVOIR, 

2016, p. 11). Neste exemplo, a mulher corresponde ao negativo.  

 A condição de subordinação perante o homem começou em razão da estrutura 

fisiológica da mulher. Porém, conforme Beauvoir, não houve nenhum evento 

significativo ao longo da história capaz de mudar esta realidade. Ela atribui essa 

dependência contínua à falta de união entre as mulheres, pois assim como os negros 

conseguiram superar a escravidão, juntas, as fêmeas poderiam se libertar dos machos.  

Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo 

hábito impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. 

Economicamente, homens e mulheres constituem como que duas castas; em 

igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários 

mais altos, maiores possibilidades de êxito do que suas concorrentes recém-

chegadas. Ocupam, na indústria, na política etc., maior número de lugares e 

os postos mais importantes. Além dos poderes concretos que possuem, 

revestem-se de um prestígio cuja tradição a educação da criança mantém: o 

presente envolve o passado, e no passado toda a história foi feita pelos 

homens. No momento em que as mulheres começam a tomar parte na 

elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos 

homens. Eles bem o sabem, elas mal duvidam. Recusar ser o Outro, recusar a 

cumplicidade com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens 

que a aliança com a casta superior pode lhes conferir. (BEAUVOIR, 2016, p. 

17) 

 Beauvoir (2016) afirma que, em razão do contexto, as mulheres são inferiores 

aos homens, pois as possibilidades que as primeiras dispõem são menores. A 

emancipação das mulheres representava, para a burguesia conservadora, uma ameaça a 

moral e aos interesses, sem falar que, alguns homens, temiam a concorrência feminina. 

Segundo a autora, sentem-se intimidados os homens que duvidam de sua virilidade. Os 

demais se mostram dispostos a reconhecer a mulher como seu semelhante. “Assim é 

que muitos homens afirmaram quase com boa-fé que as mulheres são iguais aos homens 

e nada têm a reivindicar, e, ao mesmo tempo, que as mulheres nunca poderão ser iguais 

aos homens e que suas reivindicações são vãs” (BEAUVOIR, 2016, p. 23).  

 Em sua época, Beauvoir já observava vitórias na luta feminista. A exigência da 

igualdade dos sexos pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Estatuto da Mulher 

é apontada pela autora como um avanço. “Muitas de nós já não veem em sua 

feminilidade um embaraço ou um obstáculo; muitos outros problemas nos parecem mais 

essenciais do que os que nos dizem particularmente respeito” (BEAUVOIR, p. 24). 

Neste momento, ela sugere a adoção de uma moral existencialista pelas mulheres, assim 

como fazem os homens há muito tempo, pela condição que lhes foi dada.  
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Todo sujeito coloca-se concretamente através de projetos como uma 

transcendência; só alcança a liberdade pela sua constante superação em vista 

de outras liberdades; não há outra justificação da existência presente senão 

sua expansão para um futuro indefinidamente aberto. Cada vez que a 

transcendência cai na imanência, há degradação da existência “em si”, da 

liberdade em facticidade; essa queda assume um aspecto de frustração ou 

opressão. Em ambos os casos, é um mal absoluto. (BEAUVOIR, 2016, p. 26) 

 Quando Beauvoir diz que o preconceito contra a mulher é também uma questão 

biológica, ela o justifica por, pelo menos, duas correntes: a da perpetuação da espécie e 

a da capacidade física, esta última já comentada de forma breve anteriormente. A autora 

diz que o “o termo “fêmea” é pejorativo não porque enraíza a mulher na Natureza, mas 

porque a confina no seu sexo” (BEAUVOIR, 2016, p. 31). Da mesma forma, o homem 

é por Natureza macho e não sente vergonha em ser tratado como tal. Porém, em se 

tratando de espécie, os dois sexos se diferenciam na reprodução.  

 Beauvoir afirma que cada sexo tem seu respectivo papel na perpetuação da 

espécie e, somente com a participação dos dois, a fecundação acontece. Todavia, 

algumas concepções defendem que o pai é o responsável pela procriação, uma vez que é 

ele quem deposita a “semente”; a mãe apenas a carrega e alimenta. Neste encontro, 

conforme a autora, o homem é considerado parte ativa e, a mulher, passiva. Essa teoria 

foi utilizada para reiterar a inferioridade feminina. Porém, ambos são fundamentais e 

tem igual importância para que o processo logre êxito.  “A faísca viva não se acha 

encerrada em nenhum dos dois gametas: desprende-se do encontro deles. O núcleo do 

óvulo é um princípio vital exatamente simétrico ao do espermatozoide” (BEAUVOIR, 

2016, p.39).  

 A participação da mulher na perpetuação da espécie é, sem dúvidas, mais 

desgastante que a do homem. Beauvoir (2016, p.52) explica que “o coito é uma 

operação rápida e que não diminui a vitalidade do macho”, enquanto que a fêmea, após 

a gestação, ainda precisa amamentar e cuidar da prole.  

É, portanto, permitido ao macho afirmar-se em sua autonomia: a energia 

específica, ele a integra em sua própria vida. Ao contrário, a individualidade 

da fêmea é combatida pelo interesse da espécie. Ela aparece como possuída 

por forças estranhas, alienada. E é por isso que, quanto mais se afirma a 

individualidade dos organismos, a oposição dos sexos não se atenua. 

(BEAUVOIR, 2016, p. 52) 

 Além da gestação propriamente dita, a mulher também precisa conviver da 

puberdade à menopausa, com o ciclo menstrual, onde “esboça” continuadamente uma 

gravidez. Por isso, Beauvoir (2016) reafirma que o desenvolvimento do homem é mais 
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simples. A autora aponta que a mulher “é o núcleo de uma história que nela se desenrola 

e que não lhe diz respeito pessoalmente” (BEAUVOIR, 2016, p 55). A regra causa 

perturbações na mulher, o que contribuem para o seu enfraquecimento nos demais 

projetos para transcendência na vida.  

 Ainda biologicamente falando, as diferenças físicas entre os dois sexos, que 

também foram usadas como pressuposto para indicar a subordinação da mulher. 

Beauvoir (2016) explica que são as ações hormonais da mulher que determinam as 

características do corto, o diferenciando mais ou menos da estrutura fisiológica do 

homem. Porém, na grande maioria dos casos, observa-se que a mulher é, fisicamente, 

mais fraca.  

Em média, ela é menor do que o homem, menos pesada, e seu esqueleto, 

mais frágil, a bacia mais larga, adaptada as funções da gestação e do parto; 

seu tecido conjuntivo fixa as gorduras e suas formas são mais arredondadas 

do que as do homem; a atitude geral – morfologia, pele, sistema piloso, etc. – 

é nitidamente diferente nos dois sexos. Sua força muscular é muito menor, 

mais ou menos dois terços da do homem; sua capacidade respiratória é 

inferior, os pulmões, a traqueia e a laringe são menores; a diferença da 

laringe acarreta também a da voz. O peso específico do sangue é menor, pois 

há menor fixação de hemoglobina; as mulheres são, por conseguinte, menos 

robustas, mais predispostas a anemia. (BEAUVOIR, 2016, p. 59) 

 Todavia, essas diferenças físicas não deveriam ter efeito em sociedades em que o 

uso da força é condenado. Diante disso, Beauvoir esclarece que “é preciso que haja 

referências existenciais, econômicas e morais para que a noção de “fraqueza” possa ser 

concretamente definida” (BEAUVOIR, 2016, p. 63). Conforme a autora, o corpo é uma 

das razões da situação que a mulher ocupa no mundo. Porém, “não é ele tampouco que 

basta para  a definir” (BEAUVOIR, 2016, p. 65). Assim, a questão biológica não é 

suficiente para o discurso de que a mulher é inferior ao homem.  

 A autora do livro “Comunicação e relações de gênero em práticas radiofônicas”, 

Helena Corazza concorda em partes com a conclusão de Beauvoir. Corazza aponta que 

a relação de desigualdade entre homens e mulheres envolve cultura e poder. Segundo 

ela, as relações sociais entre os gêneros são constituídas, em parte, pelas diferenças 

observadas entre os sexos. A questão está imbricada na forma como ambos se veem e 

como percebem o outro. Este é o primeiro modo de significação das relações de poder. 

Para a autora, as relações de gênero são construções culturais e estão atreladas mais à 

socialização que à constituição biológica. No exercício do poder, os homens tendem a 
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ocupar uma posição mais fria, enquanto as mulheres têm perfil mais humanizado e 

participativo. Para Corazza, é assim que um vê o outro e pensa sobre si mesmo: 

Os padrões culturais que os homens introjetam colocam a mulher como “sexo 

frágil”, e por isso não é capaz de riscos, destinada a trabalhos leves, se 

refletem em momentos de discussão sobre profissões que, tradicionalmente, 

pertenceram ao homem, como comandar um batalhão de incêndio, e com 

sucesso. O medo do preconceito da sociedade, que coloca em jogo a força, a 

supremacia do homem sobre a mulher e a virilidade masculina, aparece em 

relatos em que o homem estranha que a mulher esteja assumindo profissões 

tidas como predominantes do homem. (CORAZZA, 2000, p. 159) 

 Corazza (2000) ainda afirma que, atualmente, as mulheres se identificam em 

grupos, com olhares e características em comum. Esse reconhecimento se dá pela 

opressão sofrida e pelos papéis sociais que o feminino desempenha. A luta destes 

grupos é contra uma cultura milenar que continua a ser repetida nos dias de hoje, por 

meio dos discursos dos homens e das próprias mulheres. Essa reprodução de padrões 

pré-estabelecidos culturalmente reforça as diferenças e oculta os atributos possíveis para 

ambos os sexos. 

 Na atualidade, com a tecnologia, a internet e a força de repercussão das redes 

sociais, os problemas das minorias estão sendo discutidos por uma maioria, num espaço 

democrático. As redes são um meio de encontro entre iguais e isso contribui para o 

fortalecimento do feminismo. “Apesar dos entraves que as plataformas digitais 

apresentam, e mesmo que nem sempre de forma saudável, nas redes sociais conversa-se 

muito sobre questões importantes e urgentes do projeto feminista” (BURIGO, 2016, 

p.1).  

 Campanhas na web como Bela, recatada e do lar e Eu não mereço ser estuprada 

percorreram as timelines em 2016 e mostraram o poder e a visibilidade das redes, no 

engajamento das pessoas. No entanto, as discussões dentro do movimento são 

divergentes. De acordo com Burigo (2016), essas diferenças são saudáveis, desde que 

não haja silenciamento ou promoção de um único pensamento. Para que o feminismo 

tenha representatividade, não necessariamente deve unificar seu ideal. Empatia e 

diálogo são fundamentais para a amplitude do movimento, que não afirma que as 

mulheres são superiores aos homens e sim que é preciso reconhecer a igualdade de 

capacidades, direitos e deveres entre todos os gêneros.  

1.2 Telejornalismo e o papel da âncora 
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 Trabalhar com telejornalismo é algo desafiador. Por exemplo, o profissional 

precisa ter todas as características essenciais do jornalista - como responsabilidade 

social e a imparcialidade – e ainda preocupar-se com a sua apresentação visual, 

entonação da voz e expressividade do corpo.  Ao mesmo tempo em que o jornalista se 

torna uma pessoa pública, sendo reconhecido na rua, ele vive uma rotina exaustiva de 

produção. Bistane e Bacellar (2005) afirmam que o cansaço do dia a dia é algo normal e 

presente na maioria dos veículos. Desta forma, o glamour não vale a pena o esforço, se 

este for o único objetivo do jornalista dentro de uma emissora de televisão. 

 O telejornalismo combina som e imagem e, por isso, tem uma forma própria de 

transmitir a informação. Neste meio de divulgação, a linguagem, o tempo e o ritmo são 

únicos, em comparação com outros tipos de mídias, como a impressa. Curado (2002) 

aponta que o tipo de público que consome televisão é fundamental para essa 

diferenciação nos modos de enunciação. 

O público de televisão não está lendo a notícia, está ouvindo e vendo. O 

telespectador está olhando o apresentador, ou o repórter, ou o entrevistado e 

tentando apreender o que eles dizem. No instante em que toma conhecimento 

da notícia, o espectador não pode interromper o jornalista pedindo-lhe que 

esclareça algum ponto não compreendido. Não pode voltar no tempo para 

recuperar uma frase ou uma informação que perdeu, a não ser que tenha 

gravado o programa. (CURADO, 2002, p. 19) 

 Diante do exposto, é possível perceber que a compreensão da informação 

transmitida pela televisão deve ser instantânea. A clareza é item fundamental na 

produção do telejornalismo, tendo em vista que o telespectador não pode ficar com 

dúvidas a respeito do que viu e ouviu. Os elementos que compõem a informação na 

televisão devem estar organizados de forma a complementarem-se, oferecendo as 

condições necessárias para a apreensão daquilo que está sendo transmitido. 

 Outro fator importante para a notícia na TV é a precisão, fruto de uma boa 

apuração, que dá credibilidade ao veículo. Transmitir bem pode não significar transmitir 

primeiro, mas sim transmitir melhor. O valor da informação muitas vezes ultrapassa o 

furo jornalístico, principalmente em temas ou fatos que possam causar polêmicas e 

discussões. Curado (2002) indica que a qualidade das fontes é fundamental. O jornalista 

sempre deve entrevistar e extrair informações de pessoas que têm credibilidade para 

falar sobre o assunto em pauta, bem como aqueles que têm proximidade com o 

acontecimento - participantes e testemunhas - e ainda observando a qualidade da 
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contribuição que cada fonte pode dar. “Precisão é mais do que ter os fatos corretos” 

(CURADO, 2002).  

 Assim como nas demais mídias, o jornalista de TV precisa constantemente 

buscar a imparcialidade. Apesar de sua bagagem e suas opiniões, o profissional de 

jornalismo deve transmitir a informação com certo distanciamento. Os fatos devem ser 

divulgados em toda a extensão conhecida pelo jornalista e a criatividade, por mais que 

contribua para a estruturação da reportagem, não pode visar apenas o destaque 

estilístico do repórter ou editor. Curado (2002) explica que muitas vezes o jornalista se 

confunde ao praticar a imparcialidade: 

O jornalista que se vale unicamente da manifestação verbal ou de uma 

entrevista está cometendo um pecado com a verdade. A imparcialidade se 

obtém com a investigação de fatos e não com opiniões a respeito deles. 

“Fulano de tal foi ouvido e não quis comentar”, ou “Fulano disse que vai 

entregar a obra cobrada no dia tal” são artifícios retóricos. A verdadeira 

manifestação se produz com fatos e não apenas com palavras. Cabe à 

reportagem apresentar dados e não facilmente confrontar opiniões na ilusória 

e ineficiente demonstração de imparcialidade. (CURADO, 2002, p. 22) 

 

 Para além dessas características, o código pessoal de conduta de cada 

profissional também é determinante na conquista da clareza, da precisão e da isenção. A 

Ética, conforme Curado (2002), está imbricada em todo o fazer jornalístico, desde as 

intenções na apuração até a divulgação de uma informação. Por esta razão, não pode ser 

fiscalizada. “É de foro íntimo e resulta da soma dos valores que cada um de nós preza” 

(CURADO, 2002, p. 22). São estas particularidades que definem o bom e o mau 

jornalista, em qualquer meio, inclusive na televisão.  

 Ivor Yorke em seu livro-manual “O jornalismo diante das câmeras” reforça as 

qualidades essenciais de um repórter de televisão. De acordo com o autor, inteligência, 

avidez, curiosidade e persistência são fundamentais para quem quer atuar neste meio de 

comunicação. A cada pauta, ele recomenda que o profissional esteja preparado. Essa 

bagagem envolve pesquisa prévia e pode evitar vexames diante de entrevistados e, é 

claro, dos telespectadores.  

 Em relação à “presença” na tela, Yorke (1998) afirma que está ligada a 

características individuais do profissional e das exigências de identificação com o 

programa. Desta forma, a aparência, a locução e a expressividade compõem o perfil do 
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jornalista de televisão. Sobre o primeiro aspecto – aparência – o autor defende que a 

roupa não deveria receber a importância que normalmente tem, ao ponto de ser 

repercutida após a exibição tanto quanto (ou mais) que o conteúdo do programa.  

 

Se o telespectador focalizar a atenção numa blusa de babados, num decote 

mais ousado ou num desenho diferente que aparece na gravata, será distraído 

daquilo que está sendo dito. Repórter e programa perdem assim o seu 

público. Logo, é essencial que a roupa utilizada pelo repórter/apresentador 

seja ao mesmo tempo discreta e apropriada para a ocasião. (YORKE, 1998, p. 

48) 

 A preocupação com a vestimenta vai além de questões estéticas e, segundo 

Yorke (1998) pode influenciar na qualidade técnica da imagem transmitida pela 

televisão. Conforme ele, “o mecanismo sensível que existe dentro das câmeras 

eletrônicas em cores pode ser perturbado por listras finas ou padrões em xadrez, 

ativando uma vibração visual conhecida como batimento” (YORKE, 1998, p. 50). Neste 

fenômeno, ocorre o vazamento do fundo do estúdio.  

 Os acessórios também podem interferir na qualidade da imagem e distrair a 

atenção dos telespectadores. Yorke (1998) recomenda que joias com pedras brilhosas, 

cordões e pulseiras sejam evitados, por causar reflexos de luz e enroscar nos fios dos 

microfones, respectivamente. Para o cabelo, o autor indica combinar elegância e 

simplicidade. Já a maquiagem, deve ser simples e funcional. Apenas para equilibrar o 

tom da pele às luzes do estúdio.  

 Yorke também aponta a voz como parte do conjunto do visual do jornalista de 

televisão. “Embora todas quase todas as vozes possam ser aperfeiçoadas com 

treinamento, algumas não serão adequadas para a locução” (YORKE, 1998, p. 52). Para 

que a comunicação com o telespectador ocorra com êxito, o autor indica a busca da 

naturalidade e a pronúncia das palavras com inflexão. “O público precisa ter certeza de 

que um nome ou um lugar mencionado no noticiário da noite passada é de fato o mesmo 

repetido por outra pessoa do mesmo programa hoje ou amanhã” (YORKE, 1998, p.54). 

Neste aspecto, a postura correta do corpo e a respiração adequada fazem a diferença. 

 Na obra “Voz e corpo na TV: a fonoaudiologia a serviço da comunicação”, Leny 

Kyrillos, Cláudia Cotes e Deborah Feijó explanam sobre as características desde recurso 

e os cuidados que devem ser adotados para a saúde as cordas vocais e, 
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consequentemente, para a boa locução. “No telejornalismo, a voz precisa ser estável, 

bem colocada e, ao mesmo tempo, deve transmitir o conteúdo da notícia de maneira 

clara e com credibilidade” (KYRILLOS, COTES e FEIJÓ, 2003, p. 21). Produto da 

respiração, fonação, articulação e ressonância, a voz é única em cada indivíduo e 

depende das condições de saúde de forma geral. Conforme as autoras, homens tendem a 

ter voz mais grave, enquanto mulheres e crianças tem predominância da voz aguda.  

 As condições adversas da profissão, conforme Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) 

podem interferir na voz do jornalista de televisão, pela exposição a temperaturas 

oscilantes assim como pelos horários irregulares de trabalho. Desta forma, tornam-se 

imprescindíveis o cuidado com a alimentação, o repouso e o equilíbrio emocional. No 

primeiro caso, a alimentação adequada equivale à variedade de alimentos da dieta e à 

estrutura corporal, pois “manter-se no peso ideal e com a musculatura desenvolvida 

favorece o processo vocal” (KYRILLOS, COTES e FEIJÓ, 2003, p. 26).  

 As autoras afirmam que a comunicação oral não depende apenas da 

comunicação verbal, que é comum ao universo do jornalista. Segundo elas, “inclui 

também elementos não-verbais: voz, articulação, modulação, ritmo de fala, gestos, 

expressão facial” (KYRILLOS, COTES e FEIJÓ, 2003, p. 46). Estes aspectos estão 

atrelados a fatores existenciais do indivíduo, são compilados ao longo de sua trajetória, 

desde a comunicação em casa, com a família, depois na escola e assim por diante. 

Em síntese, a comunicação não-verbal é primitiva, intuitiva e praticamente 

não obedece à nossa vontade; ninguém nos ensina. Por isso, ela é menos 

sujeita às nossas interferências e, de certa forma, mais natural. Atuando 

intuitivamente, você pode chegar tanto a resultados excelentes como 

desastrosos, mas, desconhecendo as causas do sucesso ou do fracasso, fica 

impedido de estabelecer um padrão de qualidade. (KYRILLOS, COTES e 

FEIJÓ, 2003, p. 46) 

 Para o timbre ideal da voz, Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) defendem a soma de 

fatores que compõem a fala. A frequência, que determina o tom, deve ser adequada ao 

sexo e idade do indivíduo. Assim, o telespectador não notará anormalidade na locução. 

Quanto à intensidade, que corresponde ao volume, precisa ser mediana e estável. O 

terceiro ponto é a ressonância, cujo ideal é o equilíbrio da amplificação do som 

produzido nas pregas vocais. A projeção deve ocorrer de maneira mais ou menos igual 

entre cavidade nasal, laringe e garganta. Ainda, a articulação influencia na clareza da 

mensagem, de modo que todas as palavras devem ser pronunciadas da primeira à última 
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letra. Por último e não menos importante, o ritmo de fala é essencial ao jornalista de 

televisão. Se a velocidade da fala for elevada, o telespectador compreenderá metade ou 

nada da mensagem. Porém, se esta for muito lenta, também será parcialmente 

compreendida, uma vez que o perderá o foco da atenção. Assim como no tom, o meio 

termo é a melhor saída.  

 O corpo também está inserido no processo de comunicação entre o 

repórter/apresentador e o telespectador. A linguagem não-verbal, segundo Kyrillos, 

Cotes e Feijó (2003), corresponde à 70% da expressividade de um comunicador, ao 

passo que os modos de dizer é que prendem a atenção do ouvinte e não o conteúdo 

falado.  

Esses recursos não-verbais da comunicação não se limitam àqueles 

diretamente relacionados à voz e à fala. Num meio audiovisual, a 

comunicação não-verbal envolve também a expressividade do corpo, 

transmitida por gestos, expressões faciais, mudança de postura corporal, 

aparência física e até pela roupa que vestimos. (KYRILLOS, COTES e 

FEIJÓ, 2003, p. 67 e 68) 

 A expressividade corporal de um indivíduo, conforme as autoras, está 

relacionada a influência cultural que o mesmo recebeu, ou seja, o comportamento diante 

das câmeras sofre interferência do contexto social e os padrões de comportamento nele 

estabelecidos. Da mesma forma, o veículo de comunicação pode determinar a forma de 

expressão do profissional, a fim de que este esteja adequado aos padrões editoriais e 

estéticos da empresa. Para que todos estes recursos trabalhem de forma harmoniosa e à 

favor do repórter/apresentador, Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) acreditam na união de 

técnica, estudo e prática. Daí a contribuição do fonoaudiólogo na preparação do 

jornalista de televisão.  

 As mãos e o rosto têm participação ativa e contínua na expressividade corporal. 

Na enunciação da mensagem, “os gestos manuais devem ser sóbrios e variados, 

enfatizando o que há de mais importante na informação” (KYRILLOS, COTES e 

FEIJÓ, 2003, p. 72). Também, precisam estar em harmonia com o que está sendo dito. 

Por exemplo: ao anunciar que um determinado número de estatística aumentou, convém 

mexer as mãos verticalmente para cima. Do contrário, haveria oposição entre a 

linguagem verbal e a não-verbal. Além disso, os gestos devem ser feitos “na linha da 

cintura, sem ultrapassar a linha do tórax” (KYRILLOS, COTES E FEIJÓ, 2003, p. 75). 
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 Considerada a principal fonte de informações não-verbais, a expressão facial 

pode adiantar o tipo de informação a ser transmitida, antes mesmo de a fala verbal 

começar. Conforme Kyrillos, Cotes e Feijó (2003), a expressão facial transmite também 

as emoções, de modo que pode estar ligada a forma como o repórter/apresentador está 

se sentindo naquele momento, não apenas ao conteúdo da mensagem.  

 Os movimentos realizados com a cabeça para frente, para trás e para os lados são 

chamados de meneios e fazem parte do contexto da expressividade do profissional de 

televisão. Kyrillos, Cotes e Feijó (2003, p. 86) afirmam que “os meneios de cabeça 

podem pontuar frases, acompanhar a entonação e reforçá-la”. Todavia, quando o 

movimento não é intencional e repetitivo, pode indicar um vício ou defeito do 

repórter/apresentador e, por consequência, prejudicar a sua atuação.  

 Em se tratando do âncora ou apresentador, os recursos abordados até aqui são 

fundamentais. Essa é a função mais prestigiada da televisão, em razão da frequência em 

que o profissional aparece e da proximidade estabelecida com os telespectadores. Além 

de saudar o público ao início e no final do programa, o apresentador é o que permanece 

mais tempo na tela, enquanto que os repórteres têm participações momentâneas e nem 

sempre regulares – até por serem vários repórteres e normalmente um ou no máximo 

dois âncoras. Conforme Yorke (1998, p. 134), “jornalistas/apresentadores são 

contratados não só pela aparência ou voz, mas também pela experiência”.  

 Todavia, a posição de âncora pode gerar pressão e causar receio no profissional. 

Isso se deve a responsabilidade de conduzir o programa com qualidade, sobressaindo-se 

a percalços e mudanças de última hora, sem esquecer as questões estéticas e funcionais 

do corpo e da voz. “A inflexão errada, a leve hesitação ou o tropeço numa palavra, um 

olhar oblíquo ou o espasmo de um músculo facial já é matéria para comentário e 

discussão” (YORKE, 1998, p. 135). Para evitar esses percalços, é importante que o 

âncora participe da produção do programa, saiba quais são os assuntos e leia os textos 

antes de entrar ao vivo. A posição confortável na cadeira ou mesmo em pé também 

ajuda a diminuir o nervosismo.  

 Quando são dois ou três âncoras, não somente a apresentação é compartilhada, 

como também a pressão. Segundo Yorke (1998), esse formato contribui para a maior 

dinâmica e leveza do programa, uma vez que os profissionais podem fazer comentários 
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e, diante do tropeço de um, outro poderá ajudar a contornar a situação, de modo que, 

muitas vezes, a falha sequer seja notada pelo telespectador. Nesse contexto, o ideal é 

que cada profissional participe de forma equivalente, para que o tempo de fala seja 

dividido igualmente entre ambos e nenhum se sobressaia.  

1.3 Jornalismo esportivo e a participação feminina 

 Em qualquer área do jornalismo, o repórter é a peça mais importante na cadeia 

de produção. É o que dizem Barbeiro e Rangel (2006). A preparação destes 

profissionais evoluiu ao longo dos anos e atualmente, eles têm condições de ir além da 

cobertura “feijão e arroz” no esporte, muitas vezes desmerecida em comparação com 

outras editorias do jornalismo. Para a produção de uma boa reportagem esportiva, o 

repórter precisa fazer boas perguntas, a pessoas certas e no momento adequado. 

 O perfil ideal de um jornalista esportivo para os dias de hoje, segundo Barbeiro e 

Rangel (2006), inclui como características do profissional falar pelo menos um idioma 

estrangeiro fluentemente, dominar as ferramentas e equipamentos tecnológicos que 

oferecem a diversidade de recursos de produção, como tablets, leptops e câmeras, além 

do conhecimento amplo de todas as modalidades esportivas, não somente do futebol, 

mas de todos os esportes olímpicos. Porém, a carga de informação não pode resultar em 

arrogância e autossuficiência dos repórteres. Esses traços, conforme os autores, são 

incompatíveis com a profissão. “Isso acaba refletindo na qualidade da apuração das 

matérias e, como consequência, reflete na qualidade final da reportagem” (BARBEIRO; 

RANGEL, 2006, p. 20). 

 Outra questão presente no jornalismo esportivo é a vaidade dos repórteres. A 

convivência com ídolos do esporte pode confundir o profissional, ao ponto de este visar 

a posição de celebridade, conforme explicam Barbeiro e Rangel: 

A vaidade acaba por cegar o olho clínico do profissional. Gostam de aparecer 

- aliás, aparecem estrategicamente ao lado dos jogadores em fotos, entrevistas 

ao vivo para televisão com a finalidade de serem reconhecidos. Alguns deles 

ainda usam bonés e camisetas promocionais para não pagar conta em algum 

restaurante. São patrocinados e recebem cachê por isso. Sua missão é 

aparecer. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p 20 e 21) 

 A credibilidade do jornalista esportivo é o seu bem mais precioso. As 

oportunidades de negócio dentro do esporte são diversas e estão em toda a parte. O 

profissional precisa estar ciente do seu papel para resistir às ofertas. Também, precisa 
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saber que existe uma diferença significativa entre ser jornalista, empresário e assessor 

de imprensa. Barbeiro e Rangel (2006) entendem que o jornalista deve manter contato 

com boas fontes, todavia, essa relação não pode se tornar uma troca de favores. 

 Informação e entretenimento estão tão próximos no jornalismo esportivo, como 

em nenhuma outra editoria de comunicação. A emoção está presente no esporte e o 

profissional desta área precisa ter cuidado para não transformar a cobertura em 

espetáculo. Para Barbeiro e Rangel (2006), o público espera do jornalista a informação 

pura e simples. Desta forma, o jornalista esportivo não pode se portar como um 

torcedor. Isso está previsto na ética profissional e o compromisso com a verdade precisa 

se sobressair à paixão e à emoção. 

 O discurso em jornalismo esportivo vem sofrendo modificações ao longo do 

tempo, principalmente em virtude dos avanços tecnológicos. O repórter passou de 

testemunha para contador de histórias. Tudo são estratégias para atrair o consumidor de 

informação esportiva. De acordo com Villas Boas (2005), o período de 1960 a 1970 foi 

marcado por uma vingança do jornalismo esportivo, até então tratado como 

subjornalismo. O jornalista esportivo tornou-se um especialista dentro das redações, 

com mesmo valor que os especialistas em economia e política, porém com possibilidade 

de maior proximidade com o seu público. Essa valorização profissional contribuiu para 

a qualificação dos profissionais que atuam no campo da informação esportiva, conforme 

argumenta Villas Boas: 

No final do processo, descobriu-se que, para o grande salto, não era preciso 

reinventar a roda. Bastava reunir método e reflexão e enfrentar os inimigos 

morais do jornalismo esportivo dentro e fora das redações. Revelou-se que o 

básico, em matéria de esporte, era atraente e, portanto, exigia uma linguagem 

cristalina, direta, nunca banal. O idioma podia ser uma preciosa arma para 

radiografar o esporte, sua eficácia na formação do caráter, seu peso 

socioeducativo, suas características como instituição: autoconfiança, 

autodomínio, resistência, trabalho em equipe, convivência, companheirismo, 

nobreza e respeito às normas. (VILLAS BOAS, 2005, p. 61 e 62).           

 A partir disso, são requisitos fundamentais para a qualidade do discurso em 

jornalismo esportivo a atenção à gramática e o desenvolvimento de uma retórica única 

que tenha estilo e, ao mesmo tempo, seja maleável, ao ponto de poder adaptar-se aos 

diversos públicos e veículos de comunicação. A paixão do jornalista na construção da 

linguagem deve ser equivalente a paixão do mesmo pelo esporte. 
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 Também é um desafio para o jornalista esportivo a pluralidade de modalidades 

que existe neste campo. Conforme Coelho (2003), nas editorias de esporte dos veículos 

de comunicação geralmente há um grupo destinado a cobertura de futebol e outra 

equipe é encarregada de acompanhar as outras modalidades. Todavia, o profissional 

precisa estar apto a informar sobre diferentes esportes. “Quem for louco por vôlei, por 

basquete, quem tiver paixão por tênis e sonhar ser especialista no esporte de que gosta. 

Não, tal possibilidade não está excluída” (COELHO, 2003, p. 36). O autor cita 

exemplos de jornalistas que são considerados especialistas em determinadas 

modalidades, como os colunistas de vôlei e basquete da Folha de São Paulo, Cida 

Santos e Melchíades Filho, respectivamente.  

 Essa questão ainda envolve a predominância do futebol nas coberturas 

esportivas, em razão de sua característica comercial, principalmente no Brasil. Outros 

esportes que envolvem de forma significativa a questão econômica como, por exemplo, 

a Fórmula 1, ainda conseguem espaço considerável na mídia. Assim, a possibilidade de 

um jornalista se especializar em futebol é sempre maior que a probabilidade de ele 

investir em uma modalidade que possui menos espaço na mídia, como a natação, a 

patinação, o handebol, entre outras.  

 Diante da diversidade de modalidades esportivas, o jornalista desta editoria 

precisa manter uma boa relação com as assessorias de imprensa especializadas. 

Conforme Villas Boas (2005), essa parceria pode resultar em benefícios para ambos os 

lados, tanto para a equipe ou atleta em questão como para o veículo e para o profissional 

que vai realizar a cobertura esportiva. Um exemplo disso são os convites para eventos e 

custeio de viagens e despesas dos jornalistas para que estes possam acompanhar o 

esporte da sua cidade, estado ou país, em qualquer lugar. Em veículos de comunicação 

onde os recursos são limitados, essa pode ser a única forma de tornar viável a cobertura 

in loco. Porém, essa via de mão dupla não é permitida em todas as empresas e, mesmo 

que seja, deve sempre primar pelo interesse público.  

 Sobre o objeto empírico desta pesquisa – a mulher no jornalismo esportivo – 

Coelho (2003) aponta um crescimento na participação e uma ampliação das funções 

exercidas nos últimos anos. Todavia, essa mudança de cenário nas editorias de esporte é 

recente, começou de forma mais significativa a partir da década de 70. Em quase meio 

século de movimentação na área, as mulheres ainda não conseguiram superar a 
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quantidade de homens atuando no jornalismo esportivo. Coelho (2003) compara essa 

disparidade ao público que prestigia e se interessa pelo esporte. Segundo o autor, é 

notável a predominância masculina nos estádios de futebol, autódromos e ginásios.  

 Mesmo que em número seja inferior a participação feminina no jornalismo 

esportivo, Coelho (2003) defende que haja igualdade de direitos para ambos os 

profissionais – mulher ou homem.  

Normal não é que haja preconceito. Homens e mulheres devem ter os 

mesmos direitos. Têm. Os mesmos níveis salariais, o que incrivelmente se 

verifica nas redações, ao contrário das demais profissões. Devem ter as 

mesmas oportunidades. O que não se pratica em boa parte das editorias do 

país. Menos ainda nas de esportes. (COELHO, 2003, p. 34) 

 Apesar de existirem diversos exemplos de mulheres atuando em posições de 

destaque nas editorias de esporte no país, a presença feminina na editoria é vista com 

curiosidade, como se a mulher não devesse estar ali. Coelho (2003) cita como exemplo 

a comentarista Sônia Francine, da ESPN Brasil. “Ela não chega a ser expert no assunto. 

Mas certamente entende mais do riscado do que boa parte dos homens que pretendem 

ser especialistas pelo país afora” (COELHO, 2003, p. 35).  

 Em 2003, Coelho apontava que apenas 10% dos profissionais atuando em 

editorias de esporte no Brasil são mulheres. Além do percentual inferior, a presença 

feminina também é restrita em algumas modalidades, onde a participação masculina 

predomina. “É mais fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, basquete e tênis do que 

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

2003, p. 35).  

 Os avanços acompanham o desenvolvimento das sociedades. Hoje temos 

mulheres apresentadoras e repórteres de jornalismo esportivo. No entanto, ainda são 

reduzidas as participações nos espaços de opinião desta editoria, assim como no 

universo da narração esportiva. Para o futuro, a expectativa é que todas as funções 

tenham representações femininas.  
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2 METODOLOGIA 

2.1 Natureza da pesquisa 

 A pesquisa, no dicionário, significa informar-se a respeito de algo. Neste 

trabalho, é utilizada a pesquisa qualitativa, pois a questão problemática é saber quais os 

desafios enfrentados pela jornalista Fernanda Gentil neste primeiro ano como 

apresentadora do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo. O tipo de pergunta, 

com o termo “quais” por si só indica que este é o mais adequado tipo de pesquisa a ser 

adotado.  

 De acordo com Michel (2005, p. 36), “a pesquisa qualitativa considera que há 

relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de 

estudo”. Sendo assim, os fenômenos devem ser interpretados levando-se em conta o 

contexto, o tempo e os fatos. A obtenção dos dados tem o ambiente da vida real como 

fonte direta. Ao mesmo tempo, o pesquisador tem que ser isento e lógico na 

interpretação dessa realidade. Por isso, é fundamental o embasamento teórico, para que 

as respostas tenham algum significado.  

 A experimentação empírica é o instrumento da pesquisa qualitativa, uma vez que 

a verdade não pode ser comprovada unicamente por números e estatísticas. Isso é 

insuficiente. Michel (2009) defende que a análise deve ser feita detalhadamente e com 

abrangência, englobando ainda a consistência, coerência e argumentação lógica de 

ideias. “Os fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não 

pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade”. 

(MICHEL, 2009, p. 37).  

2.2 O método e a técnica de pesquisa 

 O método é o procedimento utilizado para se obter um resultado desejado. Ele 

norteia o processo de pesquisa, pois define o modo como será realizado o trabalho. 

Michel (2009) explica que o método científico de fazer pesquisa busca saber a verdade 

sobre os fatos e que estes, posteriormente, guiam o uso do método. Desta forma, o 

método é uma ferramenta de orientação no trabalho do pesquisador, para que este atue 

com racionalidade e coerência no alcance dos objetivos.  
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 Esta pesquisa tem como método o estudo de caso. De acordo com Michel (2009, 

p. 53), “o método do estudo de caso consiste na investigação de casos isolados ou de 

pequenos grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos sociais”. O caso 

isolado é a jornalista Fernanda Gentil e o fenômeno a ser entendido é a sua consolidação 

como apresentadora do programa Esporte Espetacular. O objetivo é compreender este 

caso e este fenômeno social dentro do seu próprio contexto. O estudo de caso, conforme 

Michel (2009) exige aprofundamento. O pesquisador precisa reunir o maior número de 

informações a respeito do objeto de interesse, envolvendo todas as variáveis existentes, 

para posteriormente, concluir sobre o que foi proposto.  

 As informações são obtidas por meio de duas técnicas: observação e análise de 

discurso, considerando o objeto de estudo. A análise de discurso será empregada no 

estudo de quatro edições do programa Esporte Espetacular, no período compreendido 

entre setembro de 2016 e setembro de 2017. A atuação da jornalista Fernanda Gentil 

será avaliada a partir de categorias, que envolvem as particularidades da rotina como 

apresentadora: tempo de fala, tipo de informação (informativa/opinativa), linguagem 

(formal/coloquial), modos de enunciação, expressividade, gestualidade e figurino. 

 A partir dos resultados, é organizada uma linha do tempo da trajetória da 

apresentadora, identificando os principais desafios, superações e evoluções observadas 

ao longo deste um ano, por meio de quatro edições do programa: 4 de setembro de 

2016; 8 de janeiro de 2017; 14 de maio de 2017 e 3 de setembro de 2017. A escolha foi 

realizada a partir de pesquisa prévia da disponibilidade dos programas na íntegra na 

internet. A definição também teve como objetivo contemplar os programas em que a 

jornalista Fernanda Gentil dividiu a bancada com dois profissionais diferentes: primeiro, 

o ex-judoca brasileiro Flávio Canto e posteriormente com o humorista Felipe Andreoli, 

que continua no programa. Ainda buscou-se propor um comparativo, a partir da seleção 

do primeiro programa, a estreia, e da edição em que Fernanda completava um ano na 

função. Além disso, os programas selecionados têm intervalo aproximado de quatro 

meses, para que seja possível observar as mudanças, evoluções e adaptações feitas pela 

jornalista ao longo do período.  

2.3 O Objeto Empírico 

2.3.1 A jornalista Fernanda Gentil 
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 Fernanda Machado Soares Gentil nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de novembro 

de 1986 e é formada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ). Desde setembro de 2016, ela apresenta o programa Esporte Espetacular, que 

vai ao ar aos domingos pela manhã, na Rede Globo, para todo o Brasil. A bancada é 

compartilhada com o jornalista e humorista Felipe Andreoli. Ela iniciou a carreira na 

televisão em 2006, como repórter e apresentadora na TV Esporte Interativo. Em 2009, 

passou a atuar no canal privado SportTV, como produtora e repórter. Logo ganhou 

notoriedade e foi convidada para apresentar o programa É Gol. Além deste trabalho, 

Fernanda participou das coberturas das Olimpíadas de Inverno, da Copa do Mundo e da 

Copa América, em 2010, pelo mesmo canal.  

 A passagem da profissional para a TV Globo ocorreu em 2011 e as primeiras 

experiências foram em coberturas esportivas. No ano seguinte, ela voltou a exercer a 

função de apresentadora, no quadro Placar da Rodada, exibido durante o Jornal da 

Globo. Eventualmente, Fernanda apresentava o Globo Esporte do Rio de Janeiro. Em 

2013, a jornalista ganhou o título de Musa da Copa das Confederações, em decorrência 

da sua atuação na cobertura ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira. A experiência na 

competição lhe rendeu outro trabalho: a apresentação do programa Rumo à Copa, em 

2014, ao lado da também jornalista Cristiane Dias. O programa tratava de temas 

relacionados ao time do Brasil para a Copa do Mundo daquele ano. Ainda em 2014, no 

mês de setembro, Fernanda passou a ser apresentadora oficial do programa Globo 

Esporte no Rio de Janeiro. Até então o jornalista Tiago Leifert comandava o programa. 

O ano de 2014 ainda rendeu dois prêmios de destaque à profissional: Melhores do Ano – 

Melhor Repórter de Jornalismo e Prêmio Extra de Televisão – Personalidade do 

Esporte. Fernanda ainda havia sido indicada ao Prêmio F5 – Apresentador do Ano 

(jornalismo/esporte).  

 Em setembro de 2016, após participar da cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio 

de Janeiro, Fernanda Gentil recebeu a oportunidade de ir ao ar em rede nacional, como 

apresentadora do programa Esporte Espetacular. Sua primeira participação foi na 

edição do dia 4 de setembro de 2016. Inicialmente, ela dividia a bancada com o ex-

judoca Flávio Canto. Em março de 2017, a jornalista passou a contar com um novo 

parceiro: Felipe Andreoli, também formado em comunicação e com experiência como 

humorista.  
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 Fernanda Gentil ampliou suas atividades como jornalista em junho de 2017, 

quando se integrou à equipe da Rádio Globo. No novo meio, ela apresenta os programas 

Convocadas e Papo de Almoço. A profissional ainda faz parte do projeto social Mundo 

Caslu - do qual é co-fundadora - que realiza campanhas e arrecada recursos por meio da 

venda de camisetas em benefício de instituições beneficentes que abrigam crianças 

órfãs, doentes, debilitados e moradores de rua em todo o Brasil.  

 Também é notável e diferenciada a interação da jornalista por meio das redes 

sociais na internet. Em 2015, ela mantinha o blog Gentil Braga onde compartilhava as 

experiências do dia a dia de casada com o empresário esportivo Matheus Braga, com o 

qual se casou em 2013 e teve um filho, Gabriel, que nasceu em 28 de agosto de 2015. 

Desde 2009, Fernanda também é mãe de coração do afilhado Lucas, filho de um tio e 

que perdeu a mãe biológica quando tinha apenas dois anos. Em abril de 2016, ela 

anunciou o fim do seu casamento com Braga. Alguns meses depois, em outubro do 

mesmo ano, ela assumiu a homossexualidade e o novo relacionamento com a também 

jornalista Priscila Montandon, sua cônjuge atual.  

 Nas redes sociais, a jornalista explora diversas possibilidades. Ela possui perfis 

no Instagram e Twitter e uma Fanpage no Facebook. Nas três plataformas, Fernanda 

compartilha momentos da rotina como jornalista, opiniões sobre assuntos em debate no 

momento e também interage com fãs, ouvintes e telespectadores dos seus programas. 

No Instagram, a profissional ainda divide o cotidiano pessoal com os filhos, a namorada 

e familiares. Além das postagens tradicionais, que ficam salvas na conta, ela também 

usa com frequência a função Histórias da rede, que corresponde às publicações 

temporárias de fotos, vídeos e transmissões ao vivo. Com temas pessoais, os conteúdos 

muitas vezes são pautas para notícias em sites de fofocas e de atualizações sobre 

famosos.  

 

2.3.2 O programa Esporte Espetacular 

 O Esporte Espetacular é um programa jornalístico esportivo no formato revista 

eletrônica, que tem periodicidade semanal e vai ao ar nas manhãs de domingo, 

transmitido na televisão aberta pela Rede Globo e afiliadas em todo o território 

nacional. A estrutura do programa é composta por reportagens e coberturas esportivas, 
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organizadas em 180 minutos. Com frequência, também transmite competições ao vivo, 

como a Fórmula 1, que reduz para 90 minutos o tempo para os demais assuntos a serem 

abordados. 

 Em exibição desde 1973, o Esporte Espetacular completa 44 anos no ar em 

dezembro de 2017. Conforme a Memória Globo, é o mais antigo programa esportivo da 

emissora no ar. Estreou com o objetivo de abrir espaço na televisão para as diversas 

modalidades esportivas, numa época em que o futebol predominava nos noticiários. No 

início, o Esporte Espetacular apresentava, na íntegra ou de forma parcial, eventos 

esportivos comprados do programa Wide World of Sports, da rede norte-americana 

ABC. Dessa forma, o programa acabava exibindo esportes pouco populares no Brasil, 

como patinação no gelo, esqui e polo.  

 Atualmente, com um formato leve e dinâmico, o programa acompanha a história 

dos atletas, bastidores, melhores momentos e os recordes mundiais conquistados em 

diferentes competições no Brasil e no exterior. O estúdio de gravação está localizado na 

sede da Rede Globo no Rio de Janeiro, porém as pautas do programa são diversificadas 

e englobam esportes e atletas de todo o Brasil, inclusive os que estão vivendo no 

Exterior. 
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3 ANÁLISE DO CORPUS 

 A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar as características que 

contribuíram para a consagração da jornalista Fernanda Gentil como apresentadora do 

programa Esporte Espetacular, da Rede Globo de Televisão.  Para isso, foram 

escolhidas quatro edições do programa, com intervalo de aproximadamente quatro 

meses, contemplando o primeiro ano de exercício da função pela profissional, 

compreendido entre setembro de 2016 e setembro de 2017.  

 Através da análise do discurso, foram elencadas três categorias semânticas que 

envolvem o contexto do trabalho de Fernanda Gentil: enunciação, expressividade 

corporal e apresentação visual. Estas características foram observadas nas quatro 

edições do programa selecionadas, com o intuito de verificar a predominância e 

evolução das estratégias que definem o modelo de âncora de telejornalismo esportivo 

apresentado pela profissional. 

3.1 Enunciação 

 A análise do discurso, segundo Maingueneau (1997) objetiva entender o sentido 

oculto de um enunciado. A interpretação compreende não apenas saber o que foi dito, 

mas também perceber como foi dito e qual a finalidade da forma de discurso utilizada. 

“O que é dito e o tom como que é dito são igualmente importantes e inseparáveis” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 46). Este tom, conforme o autor, está associado a um 

caráter e a uma corporalidade.  

O caráter corresponde a este conjunto de traços “psicológicos” que o leitor-

ouvinte atribui espontaneamente à figura do enunciador, em função de seu 

modo de dizer. (...) Bem entendido, não se trata aqui de caracterologia, mas 

de estereótipos que circulam em uma cultura determina. Deve-se dizer o 

mesmo da “corporalidade”, que remete a uma representação do corpo do 

enunciador da formação discursiva. Corpo que não é oferecido ao olhar, que 

não é uma presença plena, mas uma espécie de fantasma induzido pelo 

destinatário como correlato de sua leitura. (MAINGUENEAU, 1997, p. 47) 

 Em sua obra Novas tendências em análise do discurso, Maingueneau (1998) 

também apresenta o conceito de incorporação, que ocorre entre a formação discursiva e 

seu ethos
1
, por meio da enunciação. Conforme o autor, “se o discurso pode “assujeitar” 

é porque, com toda verossimilhança, sua enunciação está ligada de forma crucial a esta 

                                                 

1
 A imagem que um orador transmite pela maneira de falar, pelos gestos, pela entonação. 

(MAINGUENEAU, 1998) 
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possibilidade” (MAINGUENEAU, 1997, p. 49). Por meio desta teoria, entende-se que o 

contexto influencia o discurso, ou seja, algumas características da enunciação são 

comuns em razão de sua formação discursiva. 

 A televisão, por exemplo, tem uma linguagem própria e diversa, de acordo com 

cada etapa do produto. Conforme Kyrillos, Cotes e Feijó (2003), as chamadas devem 

ser apresentadas em frases curtas e com maior intensidade de voz que a narração 

normal, assim como na escalada. Já as cabeças das matérias precisam ser ditas em tom 

mais coloquial, com a intenção de conversar com o telespectador e atrair o seu interesse. 

Da mesma forma, durante uma entrevista, a coloquialidade é fundamental para o 

dinamismo do diálogo.  

 Em se tratando de telejornalismo esportivo, há ainda novas particularidades. Por 

ser uma das editorias do jornalismo que mais se aproxima do entretenimento, conforme 

Coelho (2003), existe o tensionamento para uma linguagem mais coloquial, leve e 

inteligível, para que se traduza a linguagem específica de cada modalidade esportiva 

para a compreensão de telespectadores que não têm experiência alguma no assunto. 

Também, é preciso preocupar-se para que o enunciado seja atrativo para aqueles que 

conhecem bem o tema.  

 Nas quatro edições do programa Esporte Espetacular que constituem a amostra 

da pesquisa, foram destacadas passagens do discurso de Fernanda Gentil que compõem 

as características enunciativas do seu modelo de âncora de telejornalismo esportivo: 

Fernanda: “A Argentina foi vice-campeã da Copa América e o Messi disse o 

seguinte: “Não jogo mais pela Seleção, pra mim deu”. O que aconteceu depois de 

dois meses? Ele voltou, voltou a jogar pela Seleção da Argentina. E o futebol é o 

mesmo. Ele que não é, aqui ó, o estilo, tá lôro, barbudo, tá realmente assim... 

digamos... é, bom... deixa pra lá. Então, o que aconteceu?” (Enunciado 1, programa 

exibido dia 04.09.2016) 

Fernanda: “E olha só que história incrível! A gente vai mostrar uma entrevista 

exclusiva com o medalhista olímpico que está escondido no Rio de Janeiro desde a 

Olimpíada por conta deste gesto aqui ó, que ele fez na chegada da maratona, né 

Flávio?” 
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Flávio: “É, foi um protesto político. O etíope Feyisa Lilesa, medalha de prata na 

prova, queria chamar a atenção para a violência do governo da Etiópia contra 

cidadãos da mesma etinia dele.” 

Fernanda: “E a gente encontrou o Lilesa depois de doze dias de procura e ele contou 

ao Kiko Menezes, que teme pela sua segurança e da família dele também”. 

(Enunciado 2, programa exibido dia 04.09.2016) 

Fernanda: “E olha, pra você aí de casa, que também tá assim, sentindo falta dos 

gols da rodada de sábado, tá sentindo, não tá? Fica tranquilo porque a Copinha, a 

Copa São Paulo de Futebol Júnior tá aí pra isso. Pra matar a saudade da bola e 

também de um grito de uma certa torcida...” (Enunciado 3, programa exibido dia 

08.01.2017) 

Fernanda: “Vamos de um clima divertido para um assunto muito sério, porque a 

natação brasileira decepcionou nos Jogos do Rio né, a gente bem sabe, não 

conquistou nenhuma medalha nas piscinas. Pois agora a crise técnica é também 

financeira e administrativa.” 

Flávio: “É, sem credibilidade, sem dinheiro pra mandar as equipes principais pras 

principais competições, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

mergulha num escândalo de desvio de verbas.” (Enunciado 4, programa exibido dia 

08.01.2017) 

Fernanda: “Estamos de volta, o Brasileirão está de volta e consequentemente o 

Cartola está de volta. Pô, que gancho em? Fiquei um mês pensando como eu ia 

falar isso. Perfeito! Há, mas o que é o Cartola? Aquele jogo maneiríssimo, 

sensacional, imperdível do GloboEsporte.Com, com que você escala lá o seu time e 

vai pontuando de acordo com o desempenho dos jogadores em campo.” (Enunciado 

5, programa exibido dia 14.05.2017) 

Fernanda: “Pode curtir com a gente uma homenagem toda especial às mães do 

Brasil. Hoje, vão ser representadas nas mães dos nossos craques, que são quem 

levam a arte e a beleza para os gramados do Brasil. Feliz Dia das Mães, um beijo 

pra vocês, um ótimo domingo, até semana que vem, tchau!” (Enunciado 6, 

programa exibido dia 14.05.2017) 
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Fernanda: “Muito bom dia para você, começa agora mais um Esporte Espetacular. 

Um programa feito daqui né, daqui do coração, com amor, com carinho, pra você 

que tá em casa. Seja bem-vindo!” (Enunciado 7, programa exibido dia 03.09.2017) 

Felipe: “É, deu pra perceber logo nesse começo Fernandinha Gentil, como é que 

tá? Tudo bem? Maravilha?” 

Fernanda: “Maravilha!” 

Felipe: “Começamos o nosso domingão. Eu tenho uma pergunta pra você logo de 

cara...” 

Fernanda: “Fala, manda!” 

Felipe: “É, cê é sócia de algum time? Sócia torcedora?” 

Fernanda: “Sô!” 

Felipe: “É? De qual?” 

Fernanda: “Do Brasil! (risos) É né, do Brasil, maravilhoso, a Seleção, eu torço pra 

Seleção!” 

Felipe: “Porque eu quero dizer assim, você ser sócia de um time da Série A é fácil.” 

Fernanda: “É verdade.” 

Felipe: “Time que tá no principal campeonato do país...” 

Fernanda: “Tá sempre por aí, ganhando também, perde uma ou outra, mas tá 

sempre, digamos assim, no cenário principal.” 

Felipe: “Eu quero ver!” 

Fernanda: “O quê?” 

Felipe: “Ser sócio torcedor do pior time do mundo.” 

Fernanda: “O Ibis?” 
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Felipe: “É, o Ibis. Pô, o Ibis de Pernambuco tá em plena campanha porque eles 

querem participar do campeonato da segunda divisão lá de Pernambuco. E tem os 

seus atrativos... tem dô real aí?” 

Fernanda: “Eu tenho!” 

Felipe: “Então cê vai ver!” 

Fernanda: “Então vambora!” (Enunciado 8, programa exibido dia 03.09.2017) 

  Percebe-se nos oito enunciados transcritos a predominância da linguagem 

coloquial. As palavras do discurso de Fernanda Gentil são simples e as expressões 

utilizadas aproximam a apresentação do diálogo informal, aquele praticado no dia a dia 

pelas pessoas. A profissional também não esconde o sotaque carioca, perceptível a cada 

“s” pronunciado. 

 No enunciado um é possível observar a influência do contexto no discurso. Ao 

referir-se ao principal jogador da Seleção Argentina, Fernanda apenas diz “o Messi”. A 

expressão curta e direta é utilizada em razão da popularidade de Messi, que não precisa 

ter o nome completo citado para ser reconhecido ou identificado.  

 Também no enunciado um, Fernanda faz uma brincadeira com o jogador. Ao 

chamar a matéria, a apresentadora se posiciona de lado e olha para a imagem de Messi 

no telão e faz um comentário pessoal sobre a aparência do atleta: “Ele que não é, aqui ó, 

o estilo, tá lôro, barbudo, tá realmente assim... digamos... é, bom... deixa pra lá”. Já em 

sua primeira participação como âncora do programa, Fernanda mostra seu senso de 

humor e improviso que dão um ar de leveza e naturalidade à apresentação.  

 Já no enunciado dois, outras duas características podem ser percebidas. Ao 

começar a cabeça da matéria, Fernanda utiliza a expressão “que história incrível”. Ela 

reitera a importância e relevância do assunto, deixa claro a sua avaliação positiva e a 

impressão nela causada pela história a ser mostrada na sequência. 

 Ainda no enunciado dois, Fernanda pronuncia duas vezes a expressão “a gente”. 

A apresentadora indica, desta forma, que o trabalho é realizado em equipe e os 

resultados são frutos do envolvimento e contribuição de um grupo de pessoas. Isso é 

importante pois, na televisão mais do que em qualquer meio de comunicação, é preciso 

trabalhar em equipe. O repórter precisa do câmera, que precisa do editor, que precisa do 
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âncora e assim sucessivamente. É uma engrenagem em que cada peça tem papel 

fundamental para o funcionamento de tudo.  

 No enunciado três, é nítida a busca pela interação com o telespectador. Ao 

utilizar as expressões “olha, pra você aí de casa, que também tá assim” e “tá sentindo, 

não tá”, Fernanda chama a atenção do público para a participação no contexto da 

matéria e para o vínculo estabelecido com o quadro “Gols da Rodada”, que é tradicional 

no programa. Ela sugere que, assim como os apresentadores, os telespectadores também 

estavam sentindo falta do referido quadro. 

 Mesmo que o senso de humor seja uma característica presente no discurso de 

Fernanda Gentil, há momentos em que a seriedade é necessária e ela atua com igual 

profissionalismo. No enunciado quatro, é possível observar a preocupação da 

apresentadora com a situação da natação brasileira. Na expressão “Vamos de um clima 

divertido para um assunto muito sério”, Fernanda faz uma transição de assunto positivo 

para um tema negativo de forma clara e objetiva, ao mesmo tempo em que atrai o 

telespectador pela mudança no tom da fala. Ela também diz “a gente bem sabe” e faz 

referência ao acompanhamento da situação pelo programa.  

 O jogo de palavras para atrair o público-alvo de um determinado assunto 

também é explorado por Fernanda Gentil na apresentação do Esporte Espetacular. 

Junto com seu companheiro de ancoragem, no enunciado cinco o jornalista e humorista 

Felipe Andreoli, ela chama a matéria sobre um jogo on-line disponibilizado pela Rede 

Globo de Televisão, o Cartola F.C..  A linguagem utilizada é coloquial e com termos 

comuns entre os usuários do jogo, como “pô” e “maneiríssimo”. O vocabulário é 

adaptado para atrair a atenção das pessoas que utilizam a plataforma e também para 

atrair novos usuários, tendo em vista que Fernanda explica o propósito do jogo “você 

escala lá o seu time e vai pontuando de acordo com o desempenho dos jogadores em 

campo”. Ainda no enunciado cinco, a apresentadora faz uma brincadeira com a 

repetição das expressões no início da fala “Pô, que gancho em? Fiquei um mês 

pensando como eu ia falar isso. Perfeito!”. O comentário pessoal e o humor com os 

processos do fazer jornalístico também são características presentes no discurso de 

Fernanda.  

 A aproximação com o telespectador também é observada no enunciado seis, em 

que a apresentadora convida o público para “curtir com a gente” a homenagem 
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preparada para às mães dos craques de futebol do Brasil. A linguagem e simples e 

acolhedora, também em razão do assunto da matéria. Fernanda ainda deixa claro no 

discurso a valorização dos jogadores de futebol do Brasil, na expressão “nossos 

craques”. A apresentadora tem orgulho das potencialidades brasileiras no esporte e esse 

sentimento fica claro em reportagens como essa.  

 O enunciado sete reforça a característica destacada no enunciado seis, em que 

Fernanda busca valorizar o telespectador e envolvê-lo nas matérias. Já na abertura do 

programa, a apresentadora utiliza palavras gentis como “feito daqui né, do coração, com 

amor, com carinho”, com o objetivo de demonstrar afeto para com o público que assiste 

ao programa “pra você que tá em casa”.  

 O oitavo enunciado escolhido para análise é um diálogo entre Fernanda Gentil e 

Felipe Andreoli. Para chamar uma matéria sobre o pior time de futebol do mundo, o 

Ibis, de Pernambuco, os apresentadores fazem uma brincadeira. Felipe faz uma pergunta 

pessoal para Fernanda, questionando se ela é sócia torcedora de algum time de futebol. 

Ela, responde que é sócia torcedora da Seleção Brasileira. Apesar de torcer pelo time do 

Flamengo, do Rio de Janeiro, a apresentadora respeita as normas do jornalismo 

esportivo em que o profissional precisa ser imparcial, sem deixar de responder a 

pergunta feita pelo colega. No diálogo, também é possível perceber a linguagem 

coloquial empregada pelos apresentadores. Palavras abreviadas e expressões informais 

utilizadas no cotidiano pelos brasileiros como “manda”, no sentido de “pode falar”, “cê” 

abreviando “você”, “tá” de “está”, “vambora” de “vamos lá” e “dô real” de “dois reais”.  

 Neste último discurso analisado ainda é possível identificar a intimidade entre 

Fernanda Gentil e o colega Felipe Andreoli, que a chama de “Fernandinha Gentil”. 

Assim como ele, outros colegas da Rede Globo de Televisão também utilizam o 

diminutivo para se referir à apresentadora do Esporte Espetacular. A forma de dizer o 

nome da profissional é carinhosa e não objetiva inferiorizá-la.  

3.2 Expressividade corporal 

 O corpo é uma ferramenta de comunicação tão importante quanto a voz. 

Conforme Kyrillos, Cotes e Feijó (2003, p. 67) “num meio audiovisual, a comunicação 

não-verbal envolve também a expressividade do corpo”. Por meio de gestos, expressões 
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faciais, mudanças de postura e até pela aparência física e pelo figurino, ocorre a 

interação do apresentador com o telespectador, na construção da mensagem. 

 Nesta categoria da análise, verificamos as expressões faciais, os gestos e a 

postura de Fernanda Gentil na apresentação Esporte Espetacular. Nas quatro edições do 

programa selecionadas, foram escolhidos quatro exemplos de expressões que a 

profissional costuma utilizar, na comunicação integrada entre voz e corpo.  

 

Figura 1 – Programa exibido em 04/09/2016 

 Neste primeiro exemplo, Fernanda está com os braços abertos na altura da 

cintura, com as mãos viradas para fora. Esta expressão indica dúvida e a apresentadora 

utilizou-a após o colega de ancoragem Flávio Canto afirmar que ela poderia ser atriz, 

assim como as jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei, que receberam destaque pela 

expressividade e emoção na partida contra a China, nas quartas de final da Olimpíada 

Rio 2016, quando a equipe brasileira foi eliminada. A resposta de Fernanda é “sei lá, 

um dia quem sabe eu chego lá... acabei de começar e já quer me tirar pô”. Nesta 

situação, os discursos do corpo e da fala estão em harmonia.  

 Neste exemplo, os dois apresentadores estão em pé, em plano aberto e toda a 

extensão do corpo está visível ao telespectador. Este enquadramento é explorado de 

forma significativa no programa, uma vez que a dupla de âncoras apresenta em conjunto 

grande parte das chamadas das matérias. 
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Figura 2 – Programa exibido em 08/01/2017 

 Novamente em plano aberto, o segundo exemplo traz os dois apresentadores em 

pé, para a chamada em conjunto da matéria. Fernanda está com a perna direita 

levemente flexiona, servindo de apoio para o tablet que ela segura na mão direita. A 

posição indica ainda conforto. A expressividade do corpo condiz com a fala da 

apresentadora. Ao juntar o dedo polegar com o dedo indicador na mão esquerda, ela 

reforça a particularidade e importância do novo quadro do programa, que está sendo 

estreado. Ao mesmo tempo em que faz o gesto com a mão, Fernanda diz “olha que 

legal”. O meneio de cabeça para frente acompanha a entonação da voz, mais intensa 

neste início de frase.  

 O quadro apresentado é o “Um dia dourado” e em sua primeira edição teve a 

participação do jogador da Seleção Brasileira de Vôlei Bruninho. O atleta compartilhou 

a experiência vivenciada na Olimpíada do Rio 2016.  
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Figura 3 – Programa exibido em 14/05/2017 

 O terceiro exemplo mostra os dois apresentadores em plano americano, em que a 

parte inferior da imagem vai até a altura dos joelhos. O enquadramento na regra dos 

terços é uma prova que em revista eletrônica, formato do programa Esporte 

Espetacular, é possível ousar, colocando a ação em um dos lados da tela – neste caso o 

direito – e não apenas de forma centralizada.  

 A expressividade de Fernanda é observada nos gestos das mãos, que estão 

voltadas para dentro, no sentido de explicar ou mostrar algo. A fala da apresentadora é 

sobre a estreia do “E.E. de Casa”, um quadro novo do Esporte Espectacular, inspirado 

no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado na Rede Globo de Televisão. Ao 

posicionar as mãos desta forma, Fernanda diz “a ideia é que” e esclarece o objetivo do 

quadro, que tem por finalidade humanizar os jogadores de futebol brasileiros, ao 

mostrar para o público o dia a dia destes profissionais, a relação com a família, etc.  

 Ainda no contexto da fala, Fernanda está com as sobrancelhas levantadas. A 

expressão no olhar da apresentadora indica surpresa e alegria, pela estreia do “E.E. de 

Casa”, quadro que, conforme ela mesma disse ao vivo no programa, foi sugestão dela.  
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Figura 4 – Programa exibido em 03/09/2017 

 No quarto exemplo, os dois apresentadores aparecem sentados nos “bancos” do 

cenário. Ambos estão com as pernas cruzadas. As duas situações indicam que os 

âncoras estão “à vontade” e confortáveis. Havia sido apresentada uma matéria, sobre o 

jogador Raniel, que é destaque do Cruzeiro para a final da Copa do Brasil e, Fernanda e 

Felipe comentam sobre o assunto que havia sido abordado, elogiando o comportamento 

do atleta. Neste contexto, eles estarem sentados é uma forma de estabelecer uma relação 

com os telespectadores que, na maioria das vezes, também estão sentados assistindo ao 

programa e, também, podem ter comentários a respeito do tema.  

 O gesto de Fernanda, com a mão direita aberta apontando para frente e para a 

câmera, contribui para esta conclusão. Ela faz uma ligação entre o comentário e à 

matéria que foi apresentada. 

3.3 Apresentação visual  

 A televisão é o meio de comunicação em que o jornalista está mais exposto e 

visível. Aparecer regularmente na tela confere ao profissional responsabilidade e 

também prestigio. Conforme Yorke (1998), a roupa é importante para a apresentação 

visual e precisa estar de acordo com a ocasião e com o público-alvo do programa. De 

qualquer forma, é preciso buscar a neutralidade, uma vez que a vestimenta não pode 

chamar mais atenção do que a informação que está sendo dada.  
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 Desta forma, nesta categoria da análise verificamos quais as vestimentas 

escolhidas pela jornalista Fernanda Gentil na apresentação das quatro edições do 

programa Esporte Espetacular selecionadas.  

 

Figura 5 – Programa exibido em 04/09/2016 

 

Figura 6 – Programa exibido em 08/01/2017 
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Figura 7 – Programa exibido em 14/05/2017 

 

Figura 8 – Programa exibido em 03/09/2017 
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Figura 9 – Programa exibido em 14/05/2017 

 A amostra revela que Fernanda Gentil tem um estilo básico e ao mesmo tempo 

elegante. A apresentadora tem preferência por calças do tipo flare, que são justas até o 

joelho e mais largas ao longo da panturrilha e pés. Ela está usando este modelo no 

primeiro, terceiro e quatro exemplos. A sandália espadrille completa o figurino, em 

modelo de salto alto do tipo anabela, confortável seja para permanecer em pé ou para 

caminhar pelo cenário.  

 Na parte superior, Fernanda aposta em camisas básicas, com recorte reto. No 

primeiro exemplo, ela está usando uma camisa preta com manga curta, que combina 

com a calça de tom marrom claro. No terceiro exemplo, a camisa azul também de 

manga curta está em harmonia com a calça jeans branca, pois a listra lateral da calça 

também é em tom azul. O figurino todo na cor preta, no quarto exemplo, também está 

neutro e elegante. As listras brancas finas na camisa dividem as peças, mas não 

atrapalham a qualidade da imagem.  

 No segundo exemplo, Fernanda está usando um vestido de cor entre marrom 

claro e marsala, neutro. A sandália aberta, com os dedos do pé à mostra, se encaixa no 

figurino. O comprimento do vestido, na altura dos joelhos, também está apropriado para 

a televisão, pois não destaca as pernas da apresentadora, mesmo que ela esteja sentada. 

A parte superior do vestido segue o padrão de vestimenta da jornalista, pois se aproxima 

da camisa, utilizada nos demais programas. Fernanda está confortável e de acordo com 

a estação (verão), uma vez que o vestido foi usado na edição do dia 8 de janeiro de 

2017.  
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 Na figura nove, a maquiagem escolhida por Fernanda Gentil completa o estilo da 

apresentadora: assim como o figurino, também é simples e neutra. Diferente de 

apresentadoras de televisão de outros gêneros, como telejornais e programas de 

auditório, que tem os lábios e os olhos destacados, Fernanda apenas cuida o tom da 

pele, para evitar o brilho exagerado. O batom é de cor neutra, semelhante à cor natural 

dos lábios. O conjunto da maquiagem não altera a aparência natural da apresentadora.  

 Fernanda Gentil também economiza nos acessórios. No primeiro exemplo ela 

está usando brincos de argolas de tamanho médio, de espessura fina, que não chamam a 

atenção na imagem. Nos demais exemplos, os brincos são pequenos ou não há o uso, 

pois não é possível constatar a presença deles. Isso se deve também à apresentadora 

estar sempre com os cabelos soltos, com balanço natural, impedindo a visualização das 

orelhas e, consequentemente, dos brincos. Fernanda também não usa colar ou pulseira e 

os anéis são de espessura fina e com detalhes pequenos. A escolha da profissional está 

de acordo com as normas do telejornalismo, uma vez que acessórios muito grandes 

podem enroscar nos fios do microfone e do ponto, assim como o barulho do balanço e 

as cores muito chamativas desviam a atenção do telespectador.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização deste estudo proporcionou reflexões e novos conhecimentos sobre a 

participação feminina no jornalismo esportivo na televisão. Na construção do 

referencial teórico, foi possível compreender a trajetória da mulher e entender os 

motivos que levam ao preconceito de gênero. Historicamente, é observado um 

crescimento da presença feminina nos mais diversos segmentos e também no jornalismo 

esportivo televisivo. As questões biológicas não são suficientes para a inferiorização da 

mulher e a cultura da sociedade está sendo modificada de forma gradativa em busca da 

igualdade de gênero. Na atualidade, as mulheres ocupam cargos de representatividade 

nas empresas, nos órgãos públicos e na política. Todavia, se comparada à quantidade de 

homens nestas funções, o número ainda é menor, o que indica que a caminhada ainda 

não terminou. 

 Os estudos teóricos ainda proporcionaram o entendimento do “fazer jornalístico” 

na televisão, que tem particularidades em comparação com outros meios de 

comunicação. O telejornalismo exige preparação e capacidades técnicas dos 

profissionais. Os processos incluem a pauta, a apuração, a redação e a apresentação. 

Além de atender essas demandas, o jornalista precisa cuidar da voz e da aparência, que 

fazem parte do conjunto de sentidos para a divulgação das informações na televisão. 

Neste meio, em razão da exposição, o profissional torna-se uma pessoa pública, o que 

influencia também na vida pessoal. É necessário estar disposto para as consequências, 

que podem ser positivas, como o prestígio e reconhecimento da sociedade, e também 

negativas, como a falta de liberdade para as situações simples do dia a dia.  

 A pesquisa nos livros e artigos científicos também possibilitou a compreensão 

teórica da atuação do jornalista na editoria de esporte. Boa parte dos alunos que 

ingressam num curso de Jornalismo, assim como eu, pretende atuar no jornalismo 

esportivo. Desta forma, o embasamento de autores especializados da área, como Paulo 

Vinícius Coelho e Sérgio Villas Boas permitiu o aprendizado de características 

particulares deste segmento. O jornalista precisa ser profissional e não permitir que a 

paixão pelo esporte ou por determinado time influencie na isenção e independência do 

trabalho que é realizado. A especialização em uma ou mais modalidades é um dos 

caminhos para o exercício da função de forma plena e com qualidade.  Mesmo diante 

destes e de outros desafios, o jornalismo esportivo continua atrativo e compensador.  
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 A escolha da jornalista Fernanda Gentil como objeto de estudo deste trabalho 

deu-se em razão da ascensão dela no jornalismo esportivo e pela posição alcançada na 

maior emissora de televisão do Brasil: apresentadora do programa Esporte Espetacular, 

que vai ao ar em rede nacional, para todos os estados do país. Mas, também foi 

importante para esta decisão a minha identificação com a forma como Fernanda 

desempenha a função de jornalista.  

 Por meio da análise do corpus, percebemos que a profissional tem características 

próprias ao mesmo tempo em que atende às normas do telejornalismo esportivo. O 

discurso de Fernanda é simples e predomina a linguagem coloquial. Ela usa a 

criatividade, a “gentileza” e o bom humor para apresentar as informações aos 

telespectadores. Desde a estreia no programa, a personalidade de leveza, alegria e 

entusiasmo no fazer jornalístico se mantém. “Fernandinha”, como é chamada pelos 

colegas da Rede Globo de Televisão, tem um estilo básico e confortável que contribuiu 

para a naturalidade na tela, não somente no discurso, como também na apresentação 

visual. A maquiagem discreta e básica e o cabelo solto de forma própria reforçam a 

genuinidade da profissional. Seja ao lado de Flávio Canto ou de Felipe Andreoli, que 

dividiram a ancoragem com Fernanda, ela segue a mesma forma de ser jornalista e essa 

individualidade foi destacada neste estudo. 

 Concluímos que a consolidação da jornalista Fernanda Gentil como 

apresentadora do programa Esporte Espetacular é resultado do exercício pleno da 

função, da experiência obtida anteriormente na editoria de esportes, principalmente nas 

coberturas esportivas de Copa do Mundo e Olimpíada, do atendimento às normas do 

jornalismo esportivo na televisão e das características próprias enquanto ser humano e 

enquanto profissional. Fernanda tem conteúdo, conhecimento e personalidade. Ela 

conquistou o público com sua naturalidade, simplicidade e bom humor e vem mantendo 

seu modo de ser e fazer jornalístico ao longo deste primeiro ano como apresentadora do 

programa. Ela é um exemplo de que a mulher pode ser jornalista e trabalhar na editoria 

de esporte. Basta estar preparada para exercer a função. Porém, assim como é para os 

homens, é preciso se destacar para ter mais chances e oportunidades. O preconceito vai 

continuar existindo, mas com coragem, interesse e determinação, as mulheres vão 

chegar lá.  
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 A pesquisa incentivou o meu interesse já existente pelo jornalismo esportivo. 

Com o embasamento teórico e a observação e análise da atuação da jornalista Fernanda 

Gentil como apresentadora do programa Esporte Espetacular, sinto-me mais preparada 

para atuar nesta editoria do jornalismo. Da mesma forma, estou motivada a fazer a 

diferença e, quem sabe, ser referência para futuros profissionais do jornalismo 

esportivo, não apenas por ser mulher, mas também por este motivo.   
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