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RESUMO 

Este trabalho procura analisar a participação da mulher no jornalismo esportivo brasileiro por 

meio de uma análise de conteúdo do programa Esporte Espetacular da Rede Globo. O 

trabalho procurou analisar a atuação dos âncoras do programa, a jornalista Bárbara Coelho, 

atual apresentadora, e Fernanda Gentil, que deixou o programa no final de 2018, em 

comparação com o jornalista Felipe Andreoli, que também deixou o programa em junho de 

2019. Além disso, esse artigo aborda a história do feminismo no Brasil e a inserção da mulher 

no esporte no país. O foco do trabalho é a representação feminina e o lugar da mulher no 

jornalismo esportivo. Parte-se do pressuposto de que, apesar do machismo enraizado na 

sociedade, as mulheres hoje em dia estão conseguindo conquistar seu lugar em todas as 

profissões, inclusive no Jornalismo Esportivo. O número de mulheres trabalhando nesta área 

tem crescido bastante nos últimos anos e a tendência é que cresça ainda mais. Além disso, 

retoma-se cases de mulheres que hoje fazem sucesso no mundo do esporte, principalmente do 

futebol. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do trabalho é analisar o espaço de fala que a mulher, representada pelas 

jornalistas Fernanda Gentil e Barbara Coelho, possui no jornalismo esportivo brasileiro. 

Partindo da perspectiva de que a mulher, ainda hoje, sofre preconceito no ambiente do 

jornalismo esportivo, será analisado a representação feminina e o espaço de fala da mulher 

nesse segmento jornalístico. Como objeto de análise, a proposta desse artigo é olhar para um 

dos principais programas esportivos da Rede Globo, o Esporte Espetacular. 

Esse artigo se dedicou em fazer um resgate da evolução da participação feminina no 

esporte, a fim de fundamentar a presença da mulher no jornalismo esportivo. O foco, 
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entretanto, se restringe em observar se ela tem espaço limitado nessa especialidade jornalística 

ou se de alguma forma está conseguindo conquistar seu espaço. Além de aferir o tempo de 

fala das mulheres no Esporte Espetacular, preocupou-se, em ressaltar as modalidades 

esportivas nas quais as apresentadoras têm maior ou menor participação dentro da cobertura. 

Busca-se compreender se a presença feminina é direcionada para esportes considerados 

femininos pela sociedade, ou se elas têm o mesmo espaço que o apresentador Felipe Andreoli 

em todos os tipos de esporte. 

A trajetória da mulher no esporte é marcada por lutas pelo direito de atuar 

profissionalmente e assim também é no jornalismo esportivo. A mulher nem sempre foi aceita 

nesta área jornalística, e muitas profissionais que hoje são renomadas no jornalismo brasileiro 

e internacional já foram limitadas no início de sua carreira, não podendo falar sobre o futebol, 

por exemplo, apenas pelo fato de serem mulheres. 

 

1. GÊNERO, FEMINISMO, MULHER 

O movimento feminista tem se destacado nos últimos tempos e as mulheres têm 

conquistado cada vez mais direitos. Isso se deve ao contexto histórico que vivenciamos, ao 

longo do qual as mulheres realizaram lutas para conquistar espaço. A jornalista Martha 

Weinman Lear publicou em 1968, no The New York Times Magazine, um artigo chamado The 

Second Feminist Wave, que fez com que a história do movimento feminista se dividisse 

(ALÓS; ANDRETA, 2017). No artigo, Lear chama essa segunda parte do feminismo de a 

‘segunda onda feminista’. Esse momento foi instaurado para descrever o que a própria Lear 

estava vivendo naquele período, além de ser uma forma também de compreender a evolução 

histórica do movimento, da teoria feminista e das lutas que as mulheres já passaram para 

conseguir seus direitos (ALÓS; ANDRETA, 2017). 

Segundo Cova (1998), a primeira onda do feminismo teve início no fim do século 

XVIII e se estendeu até a Segunda Guerra Mundial. É chamada de primeira onda tudo aquilo 

que aconteceu antes mesmo de o feminismo ser chamado assim. A segunda onda se associa 

aos movimentos realizados após a Segunda Guerra Mundial e tem como principal 

característica o ativismo dos anos 1960 e 1970. E a terceira onda começa nos anos 1990 e vai 

até os dias de hoje, ou seja, é o atual feminismo. 

O movimento feminista possui várias vertentes, sendo as mais conhecidas o feminismo 

liberal, o feminismo radical e o feminismo socialista. O feminismo liberal, segundo Januário 

(2016), pede emprestado os conceitos do liberalismo clássico e os aplica às reivindicações das 
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mulheres. Nessa vertente do feminismo, são defendidos os ‘direitos naturais’ e a liberdade do 

indivíduo. Ainda segundo Januário (2016), o feminismo liberal baseia-se na teoria política dos 

séculos XVIII e XIX, e sua maior preocupação é mostrar que as mulheres são tão humanas 

quanto os homens, portanto merecem igualdade. Para o feminismo liberal, uma boa sociedade 

é a que seja justa e que permita que cada um possa realizar sua vontade e realização pessoal, 

independentemente de ser homem ou mulher. 

Martinez (2017) afirma que o feminismo radical surgiu na segunda onda feminista, 

entre as décadas de 1960 e 1970. A autora vem dizer também que os pressupostos do 

feminismo radical são de que a raiz da dominação masculina estaria no patriarcado, um 

sistema em que há uma dominação social pelo sexo e que controla os corpos femininos 

através da família e de tudo que estiver relacionado à reprodução, alcançando as esferas 

políticas, econômicas e jurídicas. Os principais objetivos do feminismo radical são a 

exposição do funcionamento do patriarcado e das experiências de opressão das mulheres; a 

conscientização de todos sobre a opressão sofrida pelas mulheres e a transformação do mundo 

através da exclusão do sistema de gênero e patriarcado (MARTINEZ, 2017). 

O feminismo socialista, assim como o feminismo radical, iniciou-se também na 

segunda onda feminista. Suas ideias surgiram por meio das teorias de Marx e Engels e foram 

articuladas pela luta de August Bebel, no partido democrata da Alemanha, pela feminista 

alemã Clara Zetkin e pela feminista russa Alexandra Kollontai (JANUÁRIO, 2016). Também 

levantado pela autora, o feminismo socialista pede uma ligação entre a luta das mulheres e a 

luta de classes, que é pregada na teoria marxista. Pensando assim, o feminismo socialista traz 

ao capitalismo não uma impressão econômica, mas também social e cultural, e por esse 

motivo busca conceitos na teoria marxista que justificariam a origem da opressão sofrida pela 

mulher socialmente. O feminismo socialista estabelece suas problematizações através da 

articulação entre a vida material e simbólica, ligando produção e reprodução social, divisão 

social e sexual do trabalho, e sistema de gênero e de classe social. 

O movimento feminista da década de 1970 trouxe o conceito de gênero, denunciando 

variadas formas de discriminação e violência contra o sexo feminino (JANUÁRIO, 2016). 

Ainda segundo a autora, o conceito de gênero foi instaurado pelo professor e pesquisador 

Robert Stoller, em 1968, e utilizado pelas investigadoras norte-americanas que usavam o 

termo para se referir às origens sociais das identidades de homens e mulheres. Ainda segundo 

a autora, em 1975, Gayle Rubin publicou um artigo sobre o tráfico de mulheres, fazendo com 

que os estudos de gênero ganhassem um impulso. Rubin usou o termo para formular, 
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conceitualizar e trabalhar pela primeira vez a questão sexo/gênero sob uma perspectiva 

antropológica. 

Januário (2016) vem dizer também que, a partir de 1970, o termo ‘gênero’ passou a ser 

usado para abordar as diferenças de sexo, com o intuito de indicar rejeição em relação ao 

determinismo biológico encontrado em expressões, como ‘diferença sexual’, e até na própria 

palavra ‘sexo’. O termo começou a ser usado pelas feministas americanas, que tinham como 

objetivo colocar em evidência o caráter social das diferenças de ‘sexo’. A autora afirma ainda 

que ser masculino ou feminino faz parte das primeiras identidades e isso é definido desde 

quando a pessoa nasce, sendo caracterizado como menino ou menina. 

O movimento feminista, durante as três ondas, dependia dos encontros que as 

mulheres organizavam em um local físico, mas com a cultura digital, a partir dos anos 1990, 

foi possível que suas ideias e conceitos se espalhassem, atingindo pessoas de vários lugares. 

Com isso, a Internet estabeleceu um novo método para o movimento, chamado 

ciberfeminismo, que questiona as desigualdades de gênero por meio da cultura eletrônica 

(JANUÁRIO, 2016). Sendo assim, a Internet tem ajudado cada vez mais os movimentos 

feministas a se manifestarem de forma ativa e eficiente. O movimento tem ganhado maior 

visibilidade e respeito de pessoas de culturas e opiniões variadas. 

Conforme diz Rizzoto (2017), os movimentos sociais dependem cada vez mais das 

redes sociais, pelo fato de que, nos dias de hoje, eles ainda possuem pouco espaço nos grandes 

meios de comunicação. Ela destaca também que a Internet, no geral, possibilitou a relação 

entre a comunicação e as atuais formas de ativismo e movimentos sociais, isso por ser um 

meio de comunicação barato e de fácil acesso para muitas pessoas.  

No esporte não é diferente. Esta proximidade oferecida pela web permitiu que as 

mulheres do universo esportivo também passassem a se manifestar ideologicamente a partir 

de seus próprios canais. São vários protestos e movimentos que surgem na rede, seja através 

de campanhas publicitárias ou de #hashtags viralizadas. Um bom exemplo foi a manifestação 

#deixaelatrabalhar, que uniu mulheres de diversos lugares em busca de um mesmo objetivo, 

ser tratada com respeito e igualdade no ambiente esportivo. Entre as “manifestantes”, haviam 

desde apresentadoras e repórteres esportivas até mesmo jogadoras e treinadoras de futebol.  

Esta campanha feita pelas jornalistas foi de grande importância para as mulheres no 

jornalismo esportivo, principalmente pelo fato de que hoje a mulher está mais a frente no 

esporte do que há anos atrás. Como por exemplo, na década de 1941, em que foi instituída 
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uma lei que rezava sobre a proibição das mulheres praticar esportes considerados masculinos, 

dentre eles o futebol. 

 

2. FUTEBOL E A MULHER 

Segundo Goellner (2005), as mulheres brasileiras foram inseridas no mundo do 

esporte em meados do século XIX, mas a participação delas só se ampliou, conseguindo mais 

visibilidade, a partir das primeiras décadas do século XX. Ainda segundo a autora, o que 

marcou o início da participação da mulher brasileira no esporte foi a participação da nadadora 

Maria Lenk na Olimpíada de 1932.  
 
Ainda que as mulheres brasileiras não tenham começado a praticar esportes 

apenas a partir desta Olimpíada, a participação de Maria Lenk é um marco 

importante a ser registrado porque proporcionou a divulgação da imagem da 

atleta de competição num tempo em que à mulher correspondia mais a 

assistência do que a prática das atividades esportivas num grau competitivo. 

Identificada como de natureza frágil, nesse momento, circulavam vários 

discursos que alertavam para possíveis perigos que a prática competitiva 

poderia representar, entre eles, o da masculinização da mulher. 

(GOELLNER, 2005, p. 4) 

 

A autora destaca também o fato de que, nesse período, praticamente não existiam as 

aulas de Educação Física nas escolas. Segundo ele, essas aulas se tornaram populares apenas 

após a intervenção de médicos, que decidiram divulgar a importância de se cuidar do corpo e 

praticar exercícios. O que acabou dando certo pois, segundo Goellner (2005), eram esses 

médicos quem ditavam normas de comportamento ao orientar as mulheres com assuntos 

relacionados ao corpo humano, desde higiene até hábitos alimentares. 

Já o futebol, chegou ao Brasil em 1894, quando o paulista Charles William Miller 

trouxe a primeira bola de futebol ao Brasil. No início, o futebol era apenas mais uma 

modalidade esportiva no país, sendo praticado por crianças e grupos de amigos, mas logo foi 

conquistando o coração do brasileiro e se tornou o que é hoje. 

Assim como os homens, muitas mulheres também se apaixonaram por esse esporte, 

porém a sociedade ainda tinha preconceito quanto à relação entre a mulher e o futebol. Mas 

com o tempo, as mulheres lutaram e conseguiram espaço nessa modalidade, e além de poder 
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jogar “peladas”, conseguiram o direito de poder competir, assim como os homens, chegando 

até a disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino (FROZZA, 2008). 

Um dos destaques de mulheres no futebol é a atacante brasileira Marta Vieira da Silva, 

que atualmente é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, tanto feminina quanto 

masculina. Além também de ser a maior artilheira da história da Seleção Brasileira de 

Futebol, tanto feminina, como masculina. Marta é considerada hoje a maior futebolista de 

todos os tempos, sendo eleita pela FIFA (Federação Internacional de Futebol) a melhor 

jogadora do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2018. Além dos cinco citados, Marta 

ganhou também a Bola de Ouro da FIFA em 2010, a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 

Futebol Feminino sub-20 em 2004, Bola de Ouro e Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 

Futebol Feminino profissional. 

Com o tempo, o futebol foi ganhando cada vez mais espaço nas mídias e na tradição 

brasileira, o que fez com que as audiências das emissoras de TV e rádio subissem durante as 

transmissões de jogos e notícias relacionadas ao futebol. Essa grande repercussão que o 

futebol teve nos meios de comunicação fez com que as mulheres se apaixonassem cada vez 

mais pelo esporte, gerando nelas a vontade de saber sobre os campeonatos, escalações, e 

resultados, sejam dos times pelos quais torciam ou não, e inclusive fazendo com que elas 

quisessem também assistir aos jogos nos estádios. 

Contudo, o aumento de audiência das partidas na televisão foi apenas com relação ao 

futebol masculino. Isso devido ao fato de que nenhuma emissora de TV brasileira já 

transmitiu jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, nem mesmo os jogos da seleção 

brasileira. Porém, o futebol feminino conseguirá um marco histórico em 2019. Algumas 

emissoras brasileiras de TV, incluindo a Rede Globo, irão transmitir todos os jogos da seleção 

no campeonato mundial. Além de transmitirem os jogos da seleção, a SporTV e a BandSports 

transmitirão todo o torneio na TV por assinatura.  

Ainda sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, há outros pontos para 

serem comemorados: a Band transmitiu, ao vivo, toda a cerimônia de abertura do evento e o 

jogo inicial entre França e Coréia do Sul; a cobertura midiática na internet é intensa e pode-se 

encontrar notícias sobre a copa em diversos canais de imprensa na web; a convocação das 

jogadoras foi coberta pela imprensa através de coletiva oficial da CBF, diferente de outros 

anos em que a lista era simplesmente enviada como release. Tudo isso demonstra um grande 

avanço na relação futebol x mulher e, mais do que isso, na relação jornalismo esportivo x 

participação feminina. 
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3. JORNALISMO ESPORTIVO, TELEVISIVO E O ESPAÇO DA MULHER 

O primeiro telejornal que foi ao ar no Brasil, segundo Araújo (2017), foi o Imagens do 

Dia, da TV Tupi, canal 3 de São Paulo. O programa foi inaugurado em 1950 e reunia as 

imagens (sem edição) dos principais acontecimentos do dia e transmitia para pouco mais de 

200 TVs espalhados pela grande São Paulo.  Ainda segundo Araújo (2017), em 1950, 

surgiram os primeiros telejornais que possuíam um formato similar ao do radiojornalismo, em 

que passavam as imagens sem som e havia um locutor para ler as notícias que possuíam uma 

forma de escrita diferente da que existe hoje nos telejornais. Desde o início dos telejornais até 

o começo da década de 1960, a televisão não possuía profissionais de maior conhecimento 

sobre imagens e edições, o que acabava fazendo com que tudo se centralizasse nos locutores, 

segundo Araújo (2017).  

Conforme Coelho (2004), o jornalismo esportivo nem sempre foi bem aceito no Brasil. 

Segundo ele, antes do jornalismo esportivo se tornar uma área dentro do jornalismo, ele era 

criticado pelo fato das pessoas acharem que uma notícia na capa de um jornal sobre futebol ou 

sobre o remo, por exemplo, não teria tanta importância quanto uma notícia de cunho político. 

Ainda segundo o autor, o tempo todo surgia novos jornais e revistas esportivas, porém, não 

duravam por muito tempo, e logo em seguida fechavam. Isso por causa do preconceito de que 

apenas quem possuía menor poder aquisitivo se interessava em comprá-las, devido ao “baixo 

poder cultural”, mas pelo fato de eles não saberem ler, eles não compravam, e os jornais e 

revistas acabavam falindo. E mesmo com o futebol crescendo no país, com a atuação de Pelé 

e a conquista de títulos mundiais, muitas revistas ou jornais que tiveram grande influência 

desapareceram, como a Revista do Esporte, por exemplo. 

Mesmo com esse preconceito em relação ao jornalismo esportivo, a importância dos 

veículos que tratavam sobre esportes começou cedo, segundo Coelho (2004). O autor cita 

como exemplo o jornal Fanfulha, que não era voltado para a elite e não formava opinião, mas 

conseguiu alcançar um bom número de leitores, e através de um aviso publicado em uma das 

edições chamando os italianos a fundar um clube de futebol, foi criado a equipe de futebol 

Palmeiras (antes da Segunda Guerra Mundial chamado de Palestra Italia). Após isso, o 

Fanfulha se tornou o mais importante acervo para o Palmeiras. 

Segundo Oliveira (2017), a participação da mulher no jornalismo começou antes 

mesmo de serem consideradas jornalistas. O autor afirma que as mulheres se fizeram 

presentes no jornalismo a partir do momento em que começaram a usar a imprensa 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso de Bacharelado em Jornalismo  

 
 

8 
 

alternativa, no século XIX, para se manifestarem em busca dos direitos que ainda não haviam 

conseguido, como educação, profissionalização e o voto, por exemplo. Um fator importante 

para que a mulher entrasse nas redações foi a questão financeira. A mulher ainda não era bem 

aceita no mercado de trabalho, e isso influenciou para que muitas delas se tornassem 

jornalistas. Porém, a participação da mulher nas redações era aceita pelo fato de a mão de 

obra ser barata, e não pelo reconhecimento intelectual das mulheres (OLIVEIRA, 2017). 

Mesmo com a participação da mulher no jornalismo, elas ainda eram limitadas em 

relação às editorias, apenas podiam falar de assuntos como moda, casa, família, etc. Ainda 

assim, com as editorias limitadas, o número de mulheres jornalistas continuou aumentando. 

Em 1986, 36% dos jornalistas do Brasil eram mulheres, em 1996, esse número subiu para 

40%, e em 2006 a porcentagem de jornalistas mulheres chegou a 56% no país (OLIVEIRA, 

2017). Ainda segundo a autora, o ingresso da mulher no jornalismo esportivo aconteceu mais 

devagar, devido ao fato de que as mulheres antigamente precisavam entrar no vestiário dos 

jogadores para fazer a entrevista, o que não acontece hoje em dia, por existirem salas 

específicas para entrevistar jogadores.  

Outro fato que contribuiu para que as mulheres entrassem para o jornalismo esportivo 

foi o aumento de mulheres interessadas no esporte e aumento de mulheres se tornando 

jogadoras. Conforme abordado por Oliveira (2017), no início do século XX as mulheres 

passaram de apenas espectadoras dos esportes para atletas, e, com isso, o jornalismo esportivo 

começou a chamar mais a atenção de mulheres. 

Dorigon (2015, apud Oliveira, 2017) afirma que as mulheres passaram a ter interesse 

no jornalismo esportivo quando começaram a praticar esportes e querer passar o 

conhecimento adquirido adiante. Porém, as portas do jornalismo esportivo não se abriram 

para as mulheres pelo fato de terem um conhecimento no esporte, assim como os homens, 

mas para fins de merchandising, para atrair o público masculino para o veículo. Portanto, a 

mulher no princípio apenas era aceita nas editorias de esporte para fazer propagandas (no caso 

da televisão), e tinham apenas algumas exceções de mulheres que conseguiram conquistar seu 

espaço no meio. 

Mesmo conseguindo espaço no jornalismo esportivo, a mulher ainda não tinha muita 

abertura para falar de futebol. Oliveira (2017) cita o caso da jornalista Isabela Scalabrini, que 

foi repórter na TV Globo desde 1980 e fazia matérias de vários esportes, menos do futebol, 

que era destinado apenas para os jornalistas homens. 
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Ainda conforme a autora, o jornalismo esportivo, principalmente na área do futebol, 

começou a ter maior quantidade de mulheres em 2002, quando Fátima Bernardes 

protagonizou um marco especial para as jornalistas mulheres, ao ser repórter especial da 

Seleção Brasileira de Futebol. Após a atuação de Fátima, muitas jornalistas começaram a 

atuar no jornalismo esportivo cobrindo jogos de futebol, tanto como repórter quanto na 

equipe. 

Entretanto, Coelho (2004), afirma que o preconceito contra mulheres dentro do 

jornalismo esportivo ainda existe. Segundo o autor, o homem e a mulher ainda não possuem 

as mesmas oportunidades em grande parte das editorias, principalmente na de esporte, mesmo 

com diversos casos de mulheres que conquistaram grandes lugares nesta editoria.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste estudo será a análise de conteúdo. Ela será feita por 

meio da plataforma Globo Play, onde serão observadas quatro edições do programa Esporte 

Espetacular, dois com a jornalista Fernanda Gentil e dois com a Barbara Coelho.  

O espaço de fala que as apresentadoras possuem dentro do programa e o tempo de fala 

total e por modalidades esportivas serão o objeto dessa análise. Além disso, será observado 

também se elas possuem a liberdade para falar de esportes considerados masculinos pela 

sociedade, como futebol, basquete, ou futebol americano, da mesma maneira que o parceiro 

de trabalho possui. 

Foram analisadas quatro edições do programa Esporte Espetacular, cada uma com 

cerca de 3h de duração e transmitidas respectivamente nos dias 28/10/1018, 04/11/2018, 

02/12/2018 e 20/01/2019. Os episódios foram selecionados de forma aleatória, através do 

portal Globo Play. Além disso, considerou-se como categoria de análise as modalidades 

esportivas apresentadas nesses programas, a fim de se observar se há um agendamento de 

pautas por questões de gênero.  

 

5. ANÁLISE 

Ao assistir a todos os programas, o primeiro fato observado foi que a diferença do 

tempo de fala total entre as duas apresentadoras, individualmente, e o apresentador Felipe 

Andreoli foi relativamente pequena, podendo ser considerada irrelevante. Nas edições dos 

dias 28/10 e 4/11, as apresentadoras tiveram o tempo total de fala maior que o do Felipe. No 

dia 28/10, Fernanda Gentil teve 308 segundos de fala enquanto Felipe Andreoli teve 306 
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segundos. E no dia 4/11, Barbara Coelho teve 257 segundos de fala, enquanto Felipe teve 

214. Já nas edições dos dias 2/12 e 20/01, elas tiveram o tempo de fala menor, porém, também 

bastante parecido com o do Felipe. No dia 2/12, Fernanda Gentil teve 334 segundos totais de 

fala e Felipe Andreoli teve 339 segundos. E no dia 20/01, Bárbara Coelho teve 257 segundos 

totais de fala e Andreoli teve 301 segundos. 

Esses dados permitem fazer inferências a respeito da isonomia entre mulheres e 

homens no Esporte Espetacular, um dos principais programas de esporte da televisão 

brasileira, e abre precedente para que essa hipótese seja lançada para o jornalismo esportivo 

como um todo. Entretanto, como visto na fundamentação teórica, outras questões são 

importantes de serem consideradas nos trabalhos que buscam compreender as questões sobre 

a representação feminina. Afinal, numa perspectiva machista, há esportes que, socialmente, 

são mais direcionados aos homens do que as mulheres. 

Outro ponto que deve ser observado nos dados coletados diz respeito ao tempo 

dedicado à cada modalidade nas edições dos programas analisados. Percebe-se de forma bem 

clara a hegemonia do futebol dentro do jornalismo esportivo brasileiro. Como observado 

anteriormente, o futebol sempre foi considerado um esporte masculino no Brasil, a soma 

desses dados enriquece o olhar sobre a presença das jornalistas analisadas apresentando a 

modalidade. 

Sendo assim, ao cronometrar o tempo de fala considerando as modalidades esportivas, 

observou-se, de forma especial, a categoria futebol, que e percebeu-se que há uma paridade no 

que diz respeito à distribuição do espaço de tempo entre apresentadoras e apresentador. Em 

duas edições do programa as mulheres tiveram, inclusive, um espaço maior do que Felipe 

Andreoli. No dia 4/11 Bárbara teve 167 segundos de fala sobre Futebol, enquanto Felipe teve 

159. No dia 2/12 Fernanda Gentil teve 258 segundos de fala, enquanto Andreoli teve 145, 

mais de 100 segundos a menos que Fernanda.  

Outro detalhe observado na modalidade Futebol foi que em certos momentos, ao falar 

do esporte, elas demonstravam que possuíam a liberdade para fazer comentários e até mesmo 

brincadeiras sobre o esporte. Outros dois fatores interessantes de serem notados é que, tanto 

Fernanda quanto Bárbara, tiveram momentos em que aparecem sozinhas no quadro falando 

sobre a modalidade; e que essa foi a categoria em que elas mais tiveram espaço de fala. 

Além disso, nos programas analisados, foi possível observar que em esportes como 

UFC e videogames, apenas o Felipe Andreoli teve espaço de fala. Nos quatro programas, 

Felipe falou ao todo 31 segundos sobre o primeiro e 36 segundos o segundo, respectivamente. 
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Entretanto, como essas modalidades tiveram um espaço relativamente reduzido dentro da 

programação e, considerando a liberdade que as apresentadoras possuem para falar e 

comentar outras modalidades, não é possível definir se o fato de que elas não participarem do 

espaço de fala dessas duas categorias por uma questão relacionada ao gênero. Além disso, da 

mesma forma que apenas Felipe falou sobre UFC e videogames, Fernanda Gentil também 

abordou modalidades dos quais o Felipe não teve espaço. Ao todo, nos quatro programas, 

Fernanda Gentil dissertou por 15 segundos sobre Ginástica Artística e 15 segundos de corrida 

automobilística, outra modalidade esportiva considerada como para homens. 

Outro fator que chamou bastante atenção na análise dos programas foi uma fala do 

Felipe Andreoli, que pergunta para a Bárbara quem ela contrataria se ela tivesse qualquer 

dinheiro disponível, e ela dá uma resposta que demonstra que sabe do que está falando e que 

tem conhecimento sobre aquilo. Isso reforça a ideia de que, diferente de outros tempos, hoje a 

mulher é contratada não mais como merchandising, como demonstrou Dorigon (2015, apud 

Oliveira, 2017), e sim pelo conhecimento que possui sobre o esporte. 

Algo que também chamou bastante atenção na análise é que não dá para notar, nem 

mesmo nos intertextos, se elas sofreram algum tipo de preconceito dentro do programa por 

serem mulheres, pelo contrário, em todo momento elas pareciam ser bastante respeitadas e 

consideradas importantes para o programa.  

Vale frisar que, segundo matéria das Dibradoras no portal Uol Esportes (27/12/2018), 

o número de jornalistas credenciadas na Copa do Mundo 2018 foi de 14%, 4% a mais que em 

2014, entre elas, Fernanda Gentil. Porém, é necessário destacar que mesmo com esse 

crescimento ainda há preconceito por parte de torcedores e telespectadores. Para citar um 

exemplo, no dia 13 de maio de 2019 a apresentadora Bárbara Coelho foi convidada para 

participar do programa “Acabou a Brincadeira”, do canal SporTV, em certo momento ela 

discordou da opinião do apresentador Carlos Cereto sobre um treinador brasileiro. Esse fato 

acabou gerando uma enxurrada de comentários maldosos e xingamentos em seu Instagram. 

Estes tipos de comentário que foram deixados mostram o quanto muitos brasileiros ainda 

possuem preconceito com relação a mulher e o esporte, o que acaba prejudicando sim o 

trabalho das jornalistas.  

 

6. CONCLUSÃO 

Podemos perceber grande evolução das mulheres no jornalismo esportivo brasileiro, se 

comparado com tempos passados, quando as jornalistas não podiam falar sequer de jogos de 
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xadrez. Hoje, pelo menos no Esporte Espetacular, objeto de análise desse trabalho, elas falam 

de futebol com mesmo espaço de tempo e a autonomia dos homens.  

Como pôde ser observado na análise realizada, as mulheres estão conquistando cada 

vez mais o seu espaço no mundo do jornalismo esportivo. Elas hoje têm espaço para falar de 

todos os esportes, inclusive o futebol, que domina o jornalismo esportivo no Brasil, e ainda é 

considerado um esporte tipicamente masculino. E outro ponto importante levantado através da 

análise é que além de poderem falar sobre qualquer esporte, elas possuem autonomia também 

para dar qualquer opinião pessoal sobre o esporte, da mesma maneira que um jornalista 

homem possui.  

Algo que se pode concluir também é a evolução do jornalismo em si e do jornalismo 

esportivo, que contribuíram para que a presença da mulher nesse ambiente. Afinal, em vários 

fatores, a infraestrutura de cobertura esportiva pelo jornalismo se profissionalizou e, diferente 

de outros tempos, como bem lembrou Oliveira (2017), as mulheres não precisam mais, por 

exemplo, ter que entrar no vestiário para entrevistar os jogadores. 

Porém, por ser baseada apenas em um programa de televisão e em poucas edições, 

esta análise não permite afirmar que a mulher já conseguiu seu espaço no jornalismo 

esportivo. Assim como, ainda hoje, a mulher não conquistou a igualdade no mundo do 

esporte. Podemos afirmar isso pelas repetitivas cenas de desrespeito com as mulheres nesta 

profissão, como é o caso de jornalistas que já foram assediadas ao vivo na televisão, xingadas 

enquanto gravavam, entre muitos outros acontecimentos no meio do jornalismo esportivo. 

Com este artigo, a intenção é voltar os olhos para essa luta das mulheres no mundo do 

esporte. Uma luta que ainda não acabou, mas que já trouxe grandes avanços, graças aos 

grandes nomes femininos no jornalismo esportivo brasileiro e no esporte em geral.  

 

REFERÊNCIAS 
 
ALÓS, Anselmo Peres; ANDRETA, Barbara Loureiro. Crítica literária feminista: revisitando 
as origens. Fragmentum. Santa Maria: Editora Programa de Pós-Graduação em Letras, n. 49, 
jan/jun. 2017, p. 15-31. 
 
ARAUJO, Gilvan Ferreira. Telejornalismo da história às técnicas. Intersaberes. v.1. 2017. 
 
COELHO, Paulo Vinicius. Jornalismo Esportivo. Contexto, 2004, p. 25-47 
 
COVA, Anne. O movimento feminista em Portugal. In: ______. O que é o feminismo?: uma 
abordagem histórica, Paris: Editora Anthropos, 1998, p. 8-15. 
 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso de Bacharelado em Jornalismo  

 
 

13 
 

FROZZA, Anelise. A presença da mulher na cobertura de futebol da RBS TV. Pouso Alegre, 
2008. 
 
GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulher e esporte no brasil: entre incentivos e interdições elas 
fazem história. Revista Pensar a prática. v.8, n. 1. 2005. 
 
JANUÁRIO, Soraya Barreto. Masculinidades em (re)construção: gênero, corpo e 
publicidade. Editora LABCOM-IFP: Covilhã, 2016. 
 
MARTINEZ, Fabiana Jordão. O conhecimento feminista na era digital: grupos de discussão 
do Facebook como uma nova epistemologia do conhecimento. Seminário Internacional 
Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 
2017, p. 3. 
 
MENDONÇA, Renata. 2018 foi o ano das mulheres no Jornalismo Esportivo. Uol Esporte, 
2018. Disponível em: <https://dibradoras.blogosfera.uol.com.br/2018/12/27/2018-foi-o-ano-
das-mulheres-no-jornalismo-esportivo/>. Acesso em: 05 de Junho de 2019. 
 
OLIVEIRA, Ana Paula e Nathália L. A mulher no jornalismo esportivo. Revista 
Observatório, 2017. 
 
RIZZOTTO, Carla Candida; MEYER, Natasha; SOUSA, Fernanda Castro. Ativismo digital: 
uma análise da repercussão de campanhas feministas na internet. Rizoma, Santa Cruz do Sul, 
v. 5, n. 1, ago. 2017, p. 124-147. 
 

 

ANEXO 

 

Esporte Espetacular - 28/10/2018 

Apresentadores 
Fernanda 
Gentil 

Felipe 
Andreoli 

Futebol 136s 144s 

Ginástica artística 15s 0s 

UFC 0s 22s 

Comentários/Início/Fim do programa/ 
Anúncios 56s 25s 

Diversos 32s 37s 

Conteúdo noticioso 13s 10s 

Basquete 11s 0s 

Video-game 0s 36s 

https://dibradoras.blogosfera.uol.com.br/2018/12/27/2018-foi-o-ano-das-mulheres-no-jornalismo-esportivo/
https://dibradoras.blogosfera.uol.com.br/2018/12/27/2018-foi-o-ano-das-mulheres-no-jornalismo-esportivo/
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F-1 11s 8s 

Vôlei 20s 15s 

Tempo total de fala 308s 306s 
 

Esporte Espetacular - 04/11/2018 

Apresentadores 
Barbara 
Coelho 

Felipe 
Andreoli 

Futebol 167s 159s 

UFC 0s 9s 

Comentários/Início/Fim do programa 29s 10s 

Diversos 11s 7s 

Conteúdo Noticioso 50s 16s 

Basquete 0s 13s 

Tempo total de fala 257s 214s 
 

 

Esporte Espetacular - 02/12/2018 

Apresentadores 
Fernanda 
Gentil 

Felipe 
Andreoli 

Futebol 258s 145s 

Comentários/Início/Fim do programa 44s 38s 

Diversos 9s 6s 

Skate 0s 29s 

Handball 0s 12s 

Corrida (kart) 15s 0s 

Rugby 8s 9s 

Tempo total de fala 334s 239s 
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Esporte Espetacular - 20/01/2019 

Apresentadores 
Barbara 
Coelho 

Felipe 
Andreoli 

Futebol 75s 139s 

Comentários/Início/Fim do programa 80s 57s 

Diversos 23s 37s 

Skate 19s 12s 

Ciclismo (Mountain bike) 32s 56s 

Vôlei 28s 0s 

Tempo total de fala 257s 301s 
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