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Pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da 

cultura, significa deixar de pensa-los a partir das disciplinas e 

dos meios. Significa romper com a segurança proporcionada 

pela redução da problemática da comunicação à das 

tecnologias. 

Martín-Barbero 
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RESUMO 

Pensar a televisão como uma forma cultural implica reconhecer que os elementos 

responsáveis pela configuração deste meio de comunicação no Brasil estão presentes na 

economia, na política e na sociedade. O telejornalismo como gênero televisivo articula 

marcas e valores do jornalismo, que se constitui enquanto uma instituição social – lugar 

de visibilidade dos assuntos de interesse público no e do tempo presente - se constitui a 

partir de características da cultura e sociedade.  Ao entender que o debate atual sobre as 

diferenças de gênero sexual  também se ancora na dimensão da cultura, encontramos um 

ponto em comum para a articulação entre gênero televisivo e gênero sexual. A proposta 

deste trabalho é analisar a performance das apresentadoras de cinco programas, dos 

cinco principais canais de TV aberta, Encontro com Fátima Bernardes (Rede Globo), 

Jogo Aberto (Band), Fala Brasil (Rede Record), SBT Brasil (SBT) e Sem Censura (TV 

Brasil), a fim de identificar a construção do lugar da mulher-mediadora que assume esta 

função em programas que se articulam a marcas do telejornalismo. Sustentamos que, 

através da performance desempenhada por cada apresentadora, é possível identificar 

aspectos da cultura que fazem parte deste processo de configuração e legitimidade do 

feminino no Brasil.  Pela abordagem da  cultura político-econômica brasileira em sua 

base capitalista, que reforçaria o sistema de dominação do homem sobre a mulher, os 

resultados deste estudo analítico apontam para a reflexão de como este referencial, 

excludente e discriminatório, se faz presente nos programas. As análises possibilitaram 

identificar que as performances femininas carregam marcas dominantes da cultura 

patriarcal, que sempre configuram uma posição desigual para a mulher, mesmo que esta 

exerça a função dita “do homem” com a mesma competência. Nessa direção, a proposta 

deste trabalho é promover uma reflexão sobre a possibilidade de tensionar modelos 

naturalizados, a fim de que, com isso, seja possível identificar ou estimular emergências 

na construção do lugar para a mulher apresentadora na televisão brasileira. 

Palavras-chave: Gênero televisivo. Gênero sexual. Performance. Telejornalismo. 

Apresentadora. 
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PORTELA, M.S. Brands of genres and performance: the construction of place for 
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ABSTRACT 

Think of television as a cultural form means recognizing that the elements responsible 

for the configuration of this medium in Brazil are present in the economy, politics and 

society. The television news as television genre articulates brands and values of 

journalism, which is constituted as a social institution - rather than matters of public 

interest in the visibility and the present time - is founded upon characteristics of culture 

and society. By understanding the current debate about differences in sexual gender also 

is anchored in the dimension of culture, we find a common thread to the relationship 

between television genre and sexual gender. The purpose of this paper is to analyze the 

performance of presenting five programs, the five main TV channels open, Encontro 

com Fátima Bernardes (Globo), Jogo Aberto (Band), Fala Brasil (Rede Record), SBT 

Brasil (SBT) and Sem Censura (TV Brazil) in order to identify the construction of the 

place of women-mediator who assumes this function in programs that are linked to 

television journalism marks. We hold that, through performance performed by each 

host, you can identify aspects of culture that are part of this setup process and feminine 

legitimacy in Brazil. The approach of the Brazilian political and economic culture in its 

capitalist basis, which would enhance the man's system of domination over women, the 

results of this analytical study point for reflection on how this benchmark, exclusionary 

and discriminatory, is present in the programs. The analysis allowed to identify that 

women's performances carry dominant brands of patriarchal culture, which always 

constitute an unequal position for a woman, even if it performs such function "of man" 

with the same competence. In this sense, the purpose of this work is to promote a 

reflection on the possibility of tension naturalized models, so that, with this, you can 

identify or stimulate emergencies in building the place to the woman presenter on 

Brazilian television. 

Keywords: Television genre. Sexual gender. Performance. Telejournalism. Woman 

presenter. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

            Qual é, afinal, o lugar que a mulher ocupa na televisão brasileira quando assume 

o cargo de apresentadora? Ao propor a articulação entre gênero sexual e gênero 

televisivo, um ponto em comum se sobressai: a cultura. As transformações sociais, 

culturais, econômicas e políticas que a sociedade brasileira passou desde a chegada da 

televisão no país muito nos dizem de como este meio de comunicação se configura a 

partir desta relação com a vida cotidiana. 

            A forma como a sociedade brasileira posiciona a mulher, também está presente 

no lugar que a mulher ocupa quando assume um cargo considerado de destaque. Por 

isso, a proposta desta dissertação é observar de que forma o gênero sexual e gênero 

televisivo dialogam, e como os valores do telejornalismo como atualidade e interesse 

público são articulados na performance da mulher como apresentadora. 

            Falar do lugar que a mulher ocupa hoje na televisão brasileira significa falar de 

uma construção, ou seja, reconhecer que ali estão marcas de um processo histórico e 

cultural que foi sendo transformado e ressignificado. A partir da análise de cinco 

programas, de cinco emissoras de canal aberto, e que possuem mulheres na 

apresentação, buscou-se identificar a construção do lugar para a mulher na televisão 

brasileira quando os programas articulam valores do telejornalismo. 

Antes de continuar faz-se necessário apresentar aqui a relação da pesquisadora 

com a televisão e, posteriormente, com o telejornalismo, que se concretizou com o 

ingresso da mesma na faculdade de jornalismo. A partir daí que surgiu o interesse pela 

área televisiva e o sonho de ser apresentadora de telejornal. Ao consolidar o objetivo 

profissional tornou-se evidente que aquela função envolvia questões bastante 

incômodas, como, por exemplo, a beleza de acordo com os padrões culturais ser um 

fator preponderante, mais até que a qualidade técnica e intelectual da apresentadora. 

Ao ingressar no Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo foi possível 

compreender que a televisão não se restringe aos aspectos técnicos e tecnológicos do 

meio, mas é também uma forma cultural e, portanto, articula elementos da cultura da 

sociedade brasileira. Num primeiro momento, a proposta deste projeto de pesquisa foi 

observar a trajetória da mulher na construção do telejornalismo brasileiro, a partir de 
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quatro jornalistas que possuíam a carreira considerada como de sucesso: Ana Paula 

Padrão, Glória Maria, Sônia Bridi e Marília Gabriela. 

Depois de discussões com o Grupo de Pesquisa e muitas orientações ficou 

decidido que era necessário restringir o campo e buscar um objeto de pesquisa que 

apresentasse mais elementos durante a análise, ou seja, o olhar deveria ser para as 

apresentadoras dos programas que articulassem marcas do telejornalismo, e não a 

trajetória das mulheres especificamente. 

O corpus é composto pelos programas: Encontro, da Rede Globo, apresentado 

por Fátima Bernardes. A escolha deste programa é pela figura de Fátima, que 

consolidou a carreira na tevê no telejornalismo, como apresentadora do Jornal 

Nacional. Fala Brasil da Rede Record, apresentado por Carla Cecato e Roberta Piza, e 

em algumas edições por Thalita Oliveira e Roberta Piza. A escolha foi pelo fato do 

telejornal ter duas mulheres à frente da bancada, quebrando, em princípio, o formato 

heteronormativo do casal de apresentadores. 

Jogo Aberto, da Band, comandado por Renata Fan, um programa esportivo que 

tem como apresentadora uma mulher, num universo culturalmente destinado aos 

homens amantes do futebol. SBT Brasil, do SBT, que é apresentado por Rachel 

Sheherazade e Joseval Peixoto. Apesar do formato heteronormativo, o diferencial deste 

programa é que Sheherazade também tem espaço no editorial da emissora e assim 

assume o papel de âncora. Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Leda Nagle, há 

16 anos, surgiu no período pós-ditadura militar e sempre foi apresentado por mulheres. 

Para identificar essas questões na análise foi necessário gravar quatro meses de 

cada programa. Três meses em 2013, setembro, outubro e dezembro, escolhidos de 

forma aleatória. Em cada um deles foi selecionada uma semana. Diante das análises, 

sentimos a necessidade de observar mais uma semana de cada programa. Por isso, 

escolhemos o mês de abril de 2014 para verificar se nesse período houve atualizações 

nos formatos dos programas. Os períodos distintos foram uma tentativa de identificar 

mudanças, transformações, reconfigurações ao longo do processo de análise para ter um 

subsídio maior e menos influenciado por apenas um determinado momento cujo 

programa estava inserido.  

As edições sozinhas não foram suficientes para responder questões e anseios em 

relação ao lugar construído para as apresentadoras em cada programa. Por isso, foi 
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fundamental recorrer aos paratextos, não só às informações disponibilizadas nos sites 

das emissoras, mas também à notícias, críticas, entrevistas. A proposta foi de conseguir 

as pistas que indicassem o lugar construído para a mulher em cada um dos programas, 

através das mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais do país.  

O objetivo, aqui, não é apontar se este ou aquele programa tem a fórmula certa, e 

que o outro deixou a desejar, ou até mesmo que está errado. Entender a construção do 

lugar para a mulher na televisão brasileira, a partir de programas que articulam 

elementos do telejornalismo, é poder ver, numa perspectiva histórico-cultural, como a 

televisão se apropriou dos processos culturais, sociais, econômicos e políticos que o 

Brasil passou desde a chegada da TV no país, e se a figura feminina provoca 

tensionamentos nesses programas.  

Definidos os programas, o objetivo passou a ser a construção do lugar para a 

mulher apresentadora no telejornalismo. O desafio inicial foi articular os conceitos de 

gênero televisivo e gênero sexual. O ponto de interseção encontrado entre eles foi a 

cultura, já que o telejornalismo enquanto gênero televisivo articula marcas e valores do 

jornalismo, que se constituem a partir de elementos da cultura e da sociedade brasileira. 

Assim como as questões de gênero sexual também fazem parte de uma construção 

cultural. 

Diante desta relação, o conceito de performance foi fundamental para este 

trabalho para pensar o corpo destas mulheres em uma perspectiva mais ampla, que vai 

desde o gestual, o figurino, a forma como se posicionam perante as câmeras, mas 

também pensando naquele corpo inserido no cenário, na relação com o telespectador e a 

própria trajetória de vida e profissional de cada apresentadora, que também está 

presente enquanto marcas na performance que elas desempenham. 

Para tornar esta análise possível buscamos utilizar aqui os conceitos adotados 

pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo, que, a partir da concepção dos 

Estudos Culturais, configuram tanto um método de análise como uma teoria. São eles: 

modo de endereçamento, estrutura de sentimento e gênero televisivo como categoria 

cultural. Mas também se fez necessário recorrer aos conceitos de gênero sexual e 

performance.  
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O primeiro se dá na articulação com o conceito de gênero televisivo, e visa 

compreender como as marcas da cultura patriarcal, que reforçam a relação de domínio 

entre os sexos, estão presentes nas marcas culturais que configuram o gênero televisivo. 

A performance será observada no modo de endereçamento dos programas, através do 

operador de análise mediador.  

            No primeiro capítulo vamos apresentar a trajetória teórico-metodológica, que 

possibilitou observar os imbricamentos, no âmbito cultural, das relações entre a 

performance das apresentadores e os valores e marcas do telejornalismo, levando em 

consideração os aspectos dominantes apontados pelos estudos de gênero sexual que 

operam na articulação com os elementos que constituem o gênero televisivo. 

A performance se tornou um conceito central para analisar o lugar do corpo 

feminino nos programas e as relações estabelecidas entre esse corpo e os demais 

sujeitos comunicativos (incluindo o telespectador). Através das pistas encontradas nas 

análises foi possível observar os aspectos culturais que perpassam esta performance, 

mas também o que ela nos diz a partir do encadeamento com os demais conceitos.  

 O capítulo se inicia com a articulação entre estrutura de sentimento e gênero 

como categoria cultural para pensar as relações entre telejornalismo e gênero sexual. A 

hipótese cultural da Estrutura de Sentimento é desenvolvida por Raymond Williams 

(1979) na tentativa de analisar um fenômeno cultural levando em consideração os 

distintos elementos de uma cultura, sem deixar de fora os aspectos sociais, econômicos 

e políticos.  

O gênero enquanto categoria cultural possibilita identificar, nos processos 

comunicativos, as relações que perpassam as técnicas e tecnologias, pois estão presentes 

na cultura, política, economia e sociedade. Jason Mittell (2004) propõe olhar através dos 

textos para compreender como os gêneros operam no campo da cultura, tanto na relação 

com a emissora quanto nos processos culturais.  

Itania Gomes (2011a) entende que o gênero enquanto categoria cultural permite 

dar conta da complexidade das relações que envolvem o processo comunicativo da 

televisão. A autora afirma que o gênero não se resume à classificação dos programas, 

mas sim como um elemento que possibilita compreender as relações entre produção, 

divulgação e consumo, leitura ativada pelas marcas partilhadas pelos programas 

televisivos.  
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Em seguida será discutida a relação entre os conceitos de modo de 

endereçamento e performance. O modo de endereçamento permite ao analista perceber 

como o programa é construído para a audiência a partir do suporte de quatro operadores 

de análise: mediador, que são os apresentadores, repórteres, comentaristas e 

correspondentes; pacto sobre o papel do jornalismo, que são os elementos que 

configuram o programa tanto no conteúdo quanto no formato e facilitam a identificação 

e compreensão por parte do telespectador; contexto comunicativo, que é o lugar onde 

acontece a troca comunicacional entre os mediadores e a audiência; e por fim a 

organização temática, que é a forma como o programa se organiza para o telespectador. 

A proposta é articular os operadores de análise ao conceito de Performance a 

partir dos estudos de Paul Zunthor (2010), que entende a performance como um 

processo que vai desde o gestual e oral desenvolvido por um corpo, até a interpretação 

deles possibilitada por códigos culturais de uma determinada sociedade. Por isso, o 

corpo do apresentador é considerado, no telejornalismo, um dispositivo de informação 

(GUTMANN, 2014). 

A articulação entre os operadores de análise e o conceito de performance aqui 

proposto vai possibilitar identificar como as relações culturais, que vão sendo 

construídas em cada programa, posicionam a mulher apresentadora em um determinado 

lugar. Assim, vai ser possível observar quais as disputas de sentido são convocadas 

através da performance que a apresentadora desempenha na relação com o mediador, o 

contexto comunicativo, o pacto sobre o papel do jornalismo e a organização temática. 

No segundo capítulo vamos falar sobre o feminismo. Primeiro apresentamos 

qual o nosso entendimento para a definição do feminismo; em seguida traçamos uma 

breve história das lutas feministas aqui no Brasil e como este movimento se consolidou 

no país, depois apresentamos a relação do feminismo com o capitalismo e as diferentes 

ondas que esta relação provocou, não só aqui no Brasil. 

Por fim mostraremos a forma gradativa em que a presença feminina passou a 

fazer parte da rotina dos meios de comunicação no país. A nossa intenção, neste 

capítulo, é mostrar estes diferentes aspectos do feminismo no Brasil a partir de um 

recorte que possibilite situar o leitor sobre o assunto. Entendemos que este momento do 

trabalho é bastante importante para a compreensão das pistas encontradas nas análises 

quando articulamos os gêneros televisivo e sexual. 
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O terceiro capítulo é o das análises dos programas. A proposta aqui foi observar 

os programas que possuem mulheres apresentadoras para, então, identificar o lugar 

construído para esta mulher em cada um deles, já que articulam marcas do 

telejornalismo, ainda que não pertençam a este gênero televisivo específico.  

A função do apresentador, pensada numa perspectiva histórica, carrega as 

marcas de autoridade da cultura televisiva. O apresentador conduz o que é mostrado, 

estabelece o que o telespectador vai ver naquele momento e quando ele está autorizado 

a participar. As análises mostraram que, apesar das mulheres ocuparem esse lugar de 

destaque nos programas televisivos, as marcas do patriarcado estão presentes de forma 

sutil e, assim, acabam por redirecionar esta autoridade projetada pela função de 

apresentadora. 

O Encontro, por exemplo, articula valores do telejornalismo de atualidade e 

interesse público para legitimar o lugar de Fátima Bernardes através da trajetória dela 

enquanto apresentadora de um dos principais telejornais do país, o Jornal Nacional. Ao 

mesmo tempo, o programa situa Fátima noutro lugar que não o da bancada (que carrega 

marcas de um lugar de autoridade legitimado pela seriedade do telejornal), mas do 

entretenimento, do programa que fala de temas variados, o qual as mulheres sempre 

tiveram espaço na história da televisão brasileira, por ser o ambiente onde a mulher fala 

para a mulher. 

Já o Fala Brasil articula esses mesmos valores para legitimar o lugar de duas 

mulheres na bancada, que rompe com o padrão heteronormativo do casal. Ao mesmo 

tempo, o telejornal articula como estratégia elementos dos programas de variedades para 

situar Carla Cecato e Roberta Piza no lugar da mulher que ao mesmo tempo em que fala 

para todos os públicos, mantém uma performance que ao final do programa convida a 

mulher telespectadora a continuar sintonizada no canal para assistir a próxima atração, 

de entretenimento, Hoje em Dia. 

O SBT Brasil convoca, através da articulação desses valores, um lugar de 

autoridade para Rachel Sheherazade, mas não numa proposta de ruptura da sociedade 

patriarcal, e sim na articulação com elementos do estereótipo do masculino, como a fala 

assertiva, os gestos incisivos como o dedo em riste. A performance de Rachel 

transparece bem o caráter político conservador da emissora. 

O Jogo Aberto articula os valores de atualidade e interesse público, não para 

reforçar o lugar ocupado por Renata Fan, mas como uma estratégia de conquistar o 
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telespectador para não mudar de canal. A performance de Renata reforça o lugar 

patriarcal da mulher no universo masculino da bola. Sempre bonita e simpática, a 

apresentadora anuncia as notícias, medeia os debates e sempre é tratada pelos homens 

(comentaristas especialistas no assunto e ex-jogadores de futebol) com tom didático, 

ainda que a emissora convoque discursivamente na página do programa na internet, que 

o lugar de Renata seria central pelo entendimento que possui do assunto, que seria um 

diferencial.  

O Sem Censura provoca deslocamentos que legitimam o lugar de Leda Nagle 

como de autoridade na apresentação do programa. Ao manter o tradicionalismo desde o 

formato até a maneira de apresentar, a imagem de Leda rejeita os padrões de beleza, que 

são exigidos pelas novas tecnologias, mas também não se articula às marcas que 

constroem o lugar da mulher de subalternidade. O que parece uma emergência, logo se 

mostra como dominante. O lugar do programa de Leda na grade da emissora vai 

recolocar a apresentadora numa posição que reitera as marcas do entretenimento 

associadas historicamente como ambiente do universo feminino. 

No quarto capítulo, o objetivo é promover um discussão sobre a performance do 

feminino no telejornalismo a partir da articulação entre os gêneros sexual e televisivo. 

No início retomamos o debate, a partir do resultado das análises, que identificou marcas 

que consolidam o lugar para a mulher como o da subalternidade através dos estereótipos 

aos quais suas performances acabam sendo associadas.  

Em seguida, vamos mostrar como esta construção foi se consolidando através 

das características da cultura patriarcal, características das sociedades capitalistas. 

Depois vamos apresentar a problemática que envolve o conceito de gênero sexual, para, 

então, apontar como o campo da cultura permite a articulação com o gênero televisivo, 

já que ambos estão em constante transformação. Por último, a proposta é identificar 

como essas marcas do imbricamento entre os gêneros na relação com o telejornalismo 

estão presentes nas performances das apresentadoras como aspectos que ajudam na 

construção do lugar para a mulher apresentadora.  

A proposta desta dissertação é provocar uma reflexão sobre o lugar construído 

para a figura feminina pelas apresentadoras de programas televisivos que se articulam 

com marcas do jornalismo. Nessa direção, a pesquisa constata que características do 

patriarcado ainda configuram o lugar da mulher-apresentadora na TV brasileira 

contemporânea.  O que ainda é culturalmente definido como a posição social da mulher 
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está  presente também na performance que a apresentadora desenvolve e nas 

configuração dos programas. 

Assim, percebemos como as marcas culturais da sociedade brasileira estão 

presentes nos meios de comunicação e configuram também a cultura televisiva do país. 

Um lugar de autoridade para a mulher na televisão brasileira significaria conquistas 

sociais, culturais e políticas, que os movimentos feministas ainda não conseguiram 

alcançar dentro do capitalismo avançado. 
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O objeto de toda a associação política é a conservação dos 

direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos 

são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a 

resistência à opressão.  

Olympe Gouges 
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2 CONCEITOS TÉORICO-METODOLÓGICOS: UM GUIA PARA AS 

ANÁLISES DOS PROGRAMAS 

 

 A forma como a televisão se configurou no Brasil é resultado de transformações 

que não aconteceram apenas no âmbito do avanço tecnológico e a da evolução técnica. 

Por estar inserida em uma sociedade, a tevê reúne também características políticas, 

econômicas, sociais e, principalmente, culturais que conformam este meio de 

comunicação para ser reconhecido socialmente como tal. 

 Este reconhecimento acontece a partir da partilha de sentidos, que estão 

presentes no processo social que organiza uma sociedade através das normas, tradições, 

convenções e rupturas. Delas surgem as práticas sociais, que são naturalizadas e 

disseminadas na vida cotidiana pelas instituições como a escola, a igreja, a família e 

também os meios de comunicação. Pensar desta forma é compreender que os processos 

sociais não estão dissociados da política, da economia e da cultura. 

 Ao considerar a televisão como um meio de comunicação que propaga as 

convenções, normas, tradições e rupturas de uma determinada sociedade, Williams 

(2005) salienta que a tevê se configura a partir das práticas culturais da comunidade 

onde está inserida. Logo, os programas televisivos também vão compartilhar e produzir 

sentidos a partir de marcas culturais.  

A partir desta concepção de Williams, Gomes (2007) entende que o jornalismo é 

forma cultural e também instituição social. “O telejornalismo é, então, uma construção 

social, no sentido de que se desenvolve numa formação econômica, social, cultural 

particular e cumpre funções fundamentais nessa formação” (GOMES, 2007, p.4). Em 

cada sociedade a função do telejornalismo – de tornar pública a notícia – é construída de 

tal forma que é impossível pensar o telejornalismo deixando de lado a cultura.  

Esta função do telejornalismo proposta pela autora é de fundamental importância 

para compreender como essa instituição se consolidou aqui no Brasil. A partir das 

marcas presentes neste processo de construção vai ser possível identificar como a 

presença da mulher se configurou na televisão brasileira e o que as marcas do 

telejornalismo dizem a respeito do lugar que a mulher hoje ocupa quando está na 

posição de destaque promovida pela apresentação – que originalmente representa o 

lugar de autoridade de um programa televisivo. 
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Para rastrear a trajetória histórica e a forma como as marcas culturais do 

telejornalismo configuram sentidos para o corpo feminino à frente dos programas 

televisivos, quatro conceitos teórico-metodológicos vão ser fundamentais para a análise 

do Fala Brasil (Record), Jogo Aberto (Band), Sem Censura (TV Brasil), Encontro com 

Fátima Bernardes (Globo) e SBT Brasil (SBT). São eles: Estrutura de Sentimento, 

Gênero televisivo enquanto categoria cultural, Modo de Endereçamento e Performance.  

Neste capítulo, a proposta é apresentar ao leitor o caminho percorrido 

metodologicamente. Os três primeiros conceitos foram apropriados pelo Grupo de 

Pesquisa de Análise de Telejornalismo, com a proposta de encontrar uma metodologia 

que permitisse observar, na perspectiva cultural, como os programas televisivos se 

configuram e reconfiguram ao articularem os valores do jornalismo como atualidade, 

interesse público, objetividade, imparcialidade, vigilância, só para citar alguns.  

Estrutura de Sentimento é uma hipótese cultural desenvolvida por Raymond 

Williams, um dos fundadores dos Estudos Culturais, e surge do esforço duplo do autor 

de negar o determinismo econômico marxista e, ao mesmo tempo, enfrentar o 

capitalismo. Ao fazer uma revisão da teoria cultural de Marx, reinterpreta a noção da 

existência de uma base (infraestrutura, onde se encontra a estrutura econômica de uma 

sociedade) determinante e uma superestrutura (onde se encontram as esferas jurídicas e 

políticas, mas também a consciência social dos indivíduos) determinada. 

Com isso, Williams (1979) queria negar que as práticas e processos culturais 

fossem apenas um reflexo das relações com os meios de produção, ou seja, a economia. 

Ao mesmo tempo em que reconhece que o conceito de determinação de Marx ajuda a 

pensar as relações de poder implicadas no modelo de desenvolvimento do capitalismo, 

chama a atenção para uma relação mais complexa entre base/superestrutura, que seria a 

de uma exercer pressão e fixar limites sobre a outra, no que o autor define como 

superdeterminação.  

A partir desta concepção, a cultura passa a ser o universo social no qual as 

transformações políticas, econômicas e sociais acontecem. Mas, como observar os 

distintos elementos de uma cultura, tanto na perspectiva de uma continuidade histórica 

quanto na relação com os elementos dominantes da sociedade? Estrutura de Sentimento 

é o conceito que possibilita olhar para as diversas temporalidades de uma cultura 

levando em conta os aspectos dominantes, residuais e emergentes. 
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Pelo dominante se entende as características que são socialmente reconhecidas. 

É o hegemônico, que está mais presente na configuração de uma cultura. O residual já 

foi dominante no passado, mas suas marcas continuam ativas no presente. O emergente 

surge em oposição ao dominante, disputa sentidos, tensiona o que está socialmente 

instituído. Não significa algo simplesmente novo. Ainda está em transformação, não foi 

cristalizado como normas e convenções. 

A proposta aqui é utilizar este conceito para entender, a partir da análise do 

presente, as diferentes temporalidades dos processos culturais que configuraram a 

presença da mulher nos programas televisivos em exibição. Quais tensionamentos entre 

a cultura dominante e uma emergência de sentidos e significados podem ser ali 

verificados?  

De que forma a cultura dominante tem ressignificado este lugar destinado à 

mulher apresentadora na tevê brasileira, em articulação com as diferentes 

temporalidades que configuraram o telejornalismo no Brasil no que reconhecemos e 

legitimamos como prática nos dias de hoje? Para responder esses questionamentos é 

preciso identificar quais os elementos que atualmente configuram sentido à televisão no 

Brasil, ou seja, o que é partilhado com os telespectadores.  

Por isso, a articulação da Estrutura de Sentimento com o Gênero enquanto 

categoria cultural também é fundamental para identificar como se deu esse processo da 

consolidação da cultura televisiva brasileira. Este, então, é o segundo conceito que 

vamos ver neste capítulo. Ele permite entender o gênero televisivo não apenas como 

algo que distingue se determinado programa (texto) é comédia, novela, drama, terror, 

etc. Mas permite identificar as relações que existem entre a comunicação e cultura, 

política e sociedade. 

Mittell (2004) propõe olhar além dos textos, já que leva em consideração a 

hibridização dos gêneros e a forma como estes operam no campo da cultura, ou seja, 

estão presentes desde “as organizações empresariais, as decisões políticas, discursos 

críticos, as práticas de audiência, técnicas de produção, as estéticas textuais e as 

tendências históricas” (MITTELL, 2004, p.xi).  

A relação que as marcas do jornalismo estabelecem com as marcas da televisão 

enquanto meio de comunicação permite ao telespectador identificar o programa que ele 

assiste, mas também que desta articulação surgem características específicas do 
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telejornalismo enquanto um formato na e para a televisão. É este imbricamento que 

possibilita a hibridização com outros formatos do gênero televisivo. 

Gomes (2011a) propõe pensar o conceito de gênero enquanto categoria cultural 

para dar conta da complexidade que envolve o processo comunicativo da televisão. 

“Gênero não é uma propriedade dos textos, mas algo que perpassa os textos; não é uma 

estratégia da produção dos textos, mas uma estratégia que vincula a produção e o 

consumo dos textos midiáticos, que vincula estratégias de escritura e de leitura” 

(GOMES, 2011a, p.123). 

Na televisão, o gênero dos programas corresponde há alguns elementos, internos 

e externos ao meio de comunicação, que o tornam de fácil identificação pelo receptor. A 

começar pela maneira como ele é construído, a posição que ele ocupa na grade de 

programação, o horário em que é exibido e às marcas políticas (as normas institucionais 

da emissora), econômicas (a forma como a indústria, neste campo, se desenvolveu) e 

culturais do país em que a emissora está inserida. Por isso, Barbero (2009, p.303) afirma 

que o gênero “[...] é, antes de tudo, uma estratégia de comunicabilidade, e é como 

marca dessa comunicabilidade que um gênero se faz presente e analisável no texto”. 

A partir deste conceito vai ser possível identificar os tensionamentos entre os 

valores e normas que tornam o telejornalismo como conhecemos hoje e o lugar 

construído para a mulher nos diferentes programas que articulam esses elementos como 

configuradores de legitimidade. O objetivo é perceber quais disputas de sentido estão 

presentes nesse processo cultural. 

O terceiro é o de Modo de Endereçamento. Gomes (2007) se apropria deste 

conceito para identificar como o programa constrói estratégias para se direcionar e se 

relacionar com a audiência. Prática esta, que resulta na atualização dos gêneros de 

diferentes produtos. Esta análise se faz possível através de quatro operadores 

formulados pela autora, que não podem ser pensados separadamente, mas sim em 

conjunto. São eles: mediador, contexto comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo 

e organização temática. 

O mediador são os apresentadores, repórteres, comentaristas, correspondentes e 

todos os atores que ajudam na configuração de um programa televisivo, como 

cinegrafistas, editores e diretores. O contexto comunicativo é o lugar construído para o 

telespectador, seja de proximidade, com um tom mais intimista, seja de distanciamento 

com mais formalidade, etc. O pacto sobre o papel do jornalismo ajuda a identificar 
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como normas e valores, que caracterizam o jornalismo enquanto instituição social 

(objetividade, imparcialidade, vigilância, credibilidade, atualidade, só para citar alguns), 

são articuladas. A organização temática é a forma como as notícias e os principais 

assuntos são selecionados a partir do grau de importância para, então, serem veiculados. 

O Modo de Endereçamento vai permitir identificar pistas de como os programas, 

que têm a mulher como apresentadora, constroem uma relação com a audiência e qual é 

o lugar destinado à apresentadora através desta estratégia de se endereçar para o 

público. Dois operadores se destacam diante da proposta de análise deste corpus: o 

mediador, porque o objetivo é observar o lugar das apresentadoras; e o contexto 

comunicativo, por tornar evidente a troca comunicacional entre apresentadoras e 

telespectadores. Vale ressaltar que isso não significa utilizar os operadores de forma 

isolada. 

 Por fim, o conceito de Performance. Nossa abordagem vai ser a partir da 

perspectiva de Paul Zumthor (2010), que entende a performance não como um ato 

restrito ao corpo, mas que engloba tanto a interpretação que o outro faz do conteúdo 

informado, mas também as formas de transmissão da informação. Essa partilha de 

sentidos acontece sob duas dimensões: individual (as experiências que cada indivíduo 

carrega dentro de si a partir da própria história de vida) e coletiva (as experiências 

sociais que são compartilhadas pelo todo).  

Essas experiências sejam de rituais, ou das artes, e até mesmo do dia a dia de 

cada pessoa, não são criadas indistintamente. Schechner (2006) as classifica como 

comportamentos restaurados, que surgem do aprendizado contínuo das práticas sociais 

de uma determinada cultura. Mesmo quando há em um comportamento um ineditismo, 

ele só acontece mediante um contexto, uma recepção específica e das diferentes formas 

de organizar, executar e mostrar este comportamento. Ainda assim, só é possível ele 

existir enquanto inédito, porque reúne marcas do comportamento restaurado (as 

características que são reproduzidas e apreendidas ao longo dos anos em uma 

determinada cultura).   

Ao articular este conceito com o telejornalismo, a proposta, então, é 

compreender como o corpo da mulher apresentadora materializa marcas do programa, 

que vão ser lidas e interpretadas pelos telespectadores (GUTMANN, 2014). A partir 

destas pistas vai ser possível fazer uma relação com os aspectos dominantes, residuais e 

emergentes da cultura televisiva e como esses programas reconfiguram suas estratégias 
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na tentativa de manter firme a relação com a audiência. E também identificar as disputas 

que o gênero sexual provoca nesses textos através dos corpos das apresentadoras. 

 

 

2.1 ESTRUTURA DE SENTIMENTO E GÊNERO TELEVISIVO: UMA 

ARTICULAÇÃO PARA PENSAR TELEJORNALISMO E GÊNERO SEXUAL 

 

A hipótese cultural da estrutura de sentimento desenvolvida por Williams (1979) 

tem como proposta possibilitar a análise da relação de distintos elementos de uma 

cultura. O autor faz, então, um levantamento histórico das mudanças de sentido que a 

palavra “cultura” sofreu ao longo dos tempos. Desde quando significava a cultura da 

terra, até o que definiu como todo um modo de vida (WILLIAMS, 2007). 

Dizer isto, não envolve apenas reconhecer as práticas cotidianas dos indivíduos, 

mas também a forma como cada pessoa se relaciona com o todo, com o social, com o 

que é instituído. A partir desta concepção, a cultura passa a ser entendida nos Estudos 

Culturais como “a esfera do sentido que unifica as esferas da produção (a economia) e 

das relações sociais (sociedade, política)” (GOMES, 2011, p.31). 

Isso implica reconhecer que os processos sociais não estão dissociados da 

cultura, da política e da economia. Ou seja, ao pensar nos processos sociais deve-se 

levar em consideração as normas, convenções e tradições que organizam uma 

sociedade. As práticas sociais surgem de disputas e tensionamentos de sentidos, que vão 

ser naturalizados e partilhados na vida cotidiana, sendo disseminados a partir das 

instituições sociais como a escola, a família, a igreja, etc. 

Com este conceito Williams (1979) propõe pensar em algo tão sólido quanto 

sugere a palavra estrutura, como o campo das instituições, normas, tradições e 

convenções que estão em constante tensionamentos; e algo tão subjetivo quanto sugere 

a palavra sentimento, que são as experiências vividas por cada indivíduo em uma 

sociedade. Ou seja, estrutura de sentimento permite reconhecer como cada indivíduo 

interpreta, ressignifica e vivencia o que é instituído pelas convenções, normas e 

tradições. 

Williams (1979, p.134) ressalta que a estrutura de sentimento permite observar 

“uma experiência social que ainda está em processo, com frequência ainda não 

reconhecida como social [...]”. E afirma, então, que “metodologicamente, portanto, uma 
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“estrutura de sentimento” é uma hipótese cultural, derivada na prática de tentativas de 

compreender esses elementos e suas ligações, numa geração ou período, e que deve 

sempre retornar, interativamente, a essa evidência” (p.135). 

É a noção de Dominante, Residual e Emergente que possibilita pensar como se 

dá o processo cultural sem deixar de lado, sua historicidade, isto é, as temporalidades 

que nele estão implicadas.  O dominante são as características que prevalecem num 

processo cultural. O que não significa relação de domínio, mas sim construção de uma 

hegemonia.  

Este termo surge na perspectiva de Gramscimiana, de que a hegemonia não é 

algo que está dado, mas sim que está em constante processo de configuração. Ou seja, 

as normas, tradições e valores de uma sociedade que são reconhecidos por um todo – a 

hegemonia – surgem das disputas no campo político, econômico, mas também cultural. 

Por isso, pensar hegemonia, nestes termos, é pensar poder. Este conceito vai ser 

fundamental para Williams desenvolver o conceito de Estrutura de Sentimento: 

 

Hegemonia é um conjunto de práticas e expectativas, é um sistema vivido 

– constitutivo e constituinte – de significados e valores, o que implica 

uma nova maneira de compreensão da atividade cultural, que já não é 

mais a expressão superestrutural de uma estrutura social e econômica 

formada, mas se encontra entre os processos básicos da própria formação 

social. (GOMES, 2011, p.37) 

É através dele que será possível entender a relação com o dominante e os 

tensionamentos que existem pela disputa de novas práticas do processo cultural. A 

hegemonia se dá na disputa de forças, como se fosse um cabo de guerra. “[...] ela se faz, 

e desfaz, se refaz permanentemente num “processo vivido”, feito não só de força, mas 

também de sentido, de apropriação de sentido pelo poder, de sedução e de 

cumplicidade” (BARBERO, 2009, p.112). 

Para compreender como o dominante atua é importante também olhar para os 

elementos Residuais e Emergentes. O primeiro é algo que foi dominante no passado, 

mas não está totalmente extinto. O residual ainda atua no presente. Este elemento está 

ativo no processo cultural como um resquício do passado ainda presente em 

significados na vida cotidiana de uma sociedade,  

 

Assim, certas experiências, significados e valores que não se podem 

expressar, ou verificar substancialmente, em termos da cultura 

dominante, ainda são vividos e praticados à base do resíduo – cultural 
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bem como social – de uma instituição ou formação social e cultural 

anterior. (WILLIAMS, 1979, p.125) 

 

O emergente é o elemento que possibilita identificar o surgimento de novas 

práticas culturais, valores e significados que estão constantemente sendo configurados e 

reconfigurados em uma sociedade. Mas o emergente não é simplesmente o novo. O 

cuidado que o analista deve ter é para não se deparar com uma apropriação do 

dominante apresentada como novidade. O emergente torna possível ver as disputas de 

sentidos opostos ou alternativos ao dominante enquanto elas ainda estão em processo, 

em configuração, ainda não se cristalizaram em convenções. 

Gomes (2007) se apropria deste conceito de Williams para pensar também as 

transformações que o telejornalismo sofre enquanto gênero, a partir das constantes 

disputas sociais e culturais. Pois, segundo a autora: 

Nesse sentido, se acolhemos estrutura de sentimento como um 

conceito metodológico, o jornalismo não poderá nunca ser 

considerado, para fins da análise, como uma “escola”, como uma 

instituição claramente e indefinidamente estadunidense ou anglo-

saxônica que se espalha pelo mundo global – existirão tantos 

jornalismos quantas são as culturas, as sociedades e os tempos 

históricos em que ele é praticado e o trabalho do analista é encontrar 

as marcas da sua heterogeneidade constitutiva, a co-presença, em seus 

produtos, de elementos dominantes, residuais e emergentes. (p.17) 

Ao pensar o jornalismo televisivo como parte de um processo cultural, e 

entender que ele não pode ser visto como uma instituição cristalizada, a autora avança o 

olhar para pensar as disputas que estão implicadas no processo comunicacional ao 

entender o telejornalismo como um gênero, uma categoria cultural que se modifica a 

partir das transformações culturais de uma dada sociedade.  

Reconhecemos, com Williams, a existência de relações sociais e 

históricas entre determinadas formas culturais e as sociedades e 

períodos nos quais essas formas são praticadas. Reconhecemos, 

igualmente, que um gênero é um modo de situar a audiência 

televisiva, em relação a um programa, em relação ao assunto nele 

tratado e em relação ao modo como o programa se destina ao seu 

público. (GOMES, 2007, p.18) 

O gênero como categoria cultural deixa, então, de ser apenas um elemento 

utilizado para classificar programas televisivos e ganha um sentido mais abrangente a 

partir da concepção de Mittell (2005), que entende o gênero como algo que perpassa os 
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textos, que está em constante movimento e opera no processo histórico da formação de 

uma categoria. 

Afirmo que o gênero televisivo é melhor entendido como um processo 

de categorização que não é encontrado dentro dos textos da mídia, 

mas opera através dos reinos culturais das industrias midiáticas, a 

audiência, a política, a crítica e os contextos históricos. (MITTELL, 

2005, p.xii)1. 

 

Isso significa dizer, que ao pensar o gênero telejornalismo, por exemplo, o 

analista vai encontrar elementos que tornam o telejornal reconhecido como tal em 

determinada sociedade, mas não se pode deixar de fora a perspectiva das mudanças que 

este tipo de programa sofreu ao longo dos anos a partir de transformações sociais, 

politicas, econômicas e culturais. Por isso é tão importante analisar a relação entre texto 

e contexto. 

Ao entender o gênero como uma categoria cultural, Gomes (2011) nos mostra 

como o gênero está em constante movimento para configurar, reconfigurar e atualizar 

suas marcas. Isso ainda significa afirmar que o gênero não se restringe aos aspectos 

textuais dos programas, ele está nos e através dos textos, porque nos diz da relação com 

a cultura e os processos históricos, pois: 

Tomar o gênero numa perspectiva histórica não é apenas olhar para 

um conjunto de textos pertencentes a um determinado gênero – na 

medida em que gêneros não são redutíveis aos textos – mas olhar para 

a circulação cultural dos gêneros televisivos (grifo da autora) para 

compreender como os gêneros surgem, mudam, desaparecem. 

(GOMES, 2011, p.127) 

 

No caso do telejornalismo, para ele ser reconhecido como tal, precisou articular 

marcas do jornalismo como atualidade e interesse público, mas também marcas do 

âmbito televisivo. Gutmann (2014, p. 263) nos chama a atenção para esta relação na 

qual 

[...] as apropriações dos dispositivos televisuais em articulação com os 

valores discursivos do jornalismo respondem por questões culturais e 

históricas, o que nos leva a admitir que a discussão sobre o modo 

como os sentidos jornalísticos são produzidos pela TV demanda a 

consideração de práticas e relações possíveis em determinados 

universos culturais.  

 

                                                           
1 Tradução nossa: “I contend that television genre is best understood as process of categorization that is 

not found within media texts, but operates across the cultural realms of medias industries, audiences, 

policy, critics and historical contexts”.   
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Nos programas analisados, estas duas marcas discursivas do telejornalismo 

aparecem com mais nitidez como uma estratégia para legitimar aquele lugar destinado à 

apresentadora. A atualidade e o interesse público norteiam a divulgação da informação 

pelo o assunto que o público vai se interessar em assistir, mas também porque ela é 

atual, acabou de acontecer, está num espaço de tempo que remete ao “aqui e agora”.  

A atualidade convoca no telespectador que ali ele está assistindo algo que diz 

respeito ao mundo atual. Esta estratégia é utilizada pelo jornalismo para conquistar a 

audiência. “Ele oferece ao consumidor informações sobre determinados âmbitos da 

atualidade, nos padrões de qualidade, velocidade e profundidade demandados, buscando 

fazer a maior quantidade possível de clientes, a audiência” (GOMES, W., 2009, p.82). 

Mas esta não seria apenas a única função da atualidade. Gutmann (2014) entende 

esta marca como uma construção cultural, que surge a partir dos avanços tecnológicos, 

que reduziram as barreiras da distância entre as pessoas provocando assim a ideia de 

tempo presente. Este impacto chegou também aos meios de comunicação. A notícia 

atual passa a ter como sentidos a veracidade e a importância do fato. 

A relação estabelecida, então, entre o programa jornalístico, a notícia e o 

telespectador acontece através de um consenso, que é formado a partir das práticas das 

experiências sociais que estão presentes na atualidade enquanto valor do jornalismo. 

 

A construção da noção de tempo presente relacionada à experiência da 

vida social inclui a experiência televisiva. Sustenta-se que os sentidos 

forjados para os acontecimentos dependem de conformações de 

relações específicas entre atores e contextos diversos. Além do 

processo de revelação imediata do fato atual, há a construção de 

relações temporais de sentido para o fato, inserindo-o em um tempo e 

espaço partilhados pelas instâncias de produção e recepção. 

(GUTMANN, 2014, p.65) 

 

O outro valor, interesse público, também é entendido como uma construção 

cultural, que não se restringe às esferas da economia ou da política. A forma como a 

informação é configurada engloba sentidos que vão ser partilhados com o telespectador. 

Ao definir os temas que vão ser divulgados, os programas televisivos presumem o que 

deve agradar ao gosto dos telespectadores. Mas essa presunção não parte de uma 

escolha leviana. O parâmetro utilizado surge a partir da relevância das produções de 

sentido, no âmbito político e cultural.  

O interesse público seria, então, o lugar da configuração de sentido do 

telespectador, mas também da construção deste sentido por parte dos programas 
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jornalísticos televisivos na produção das notícias a partir de uma determinada cultura. 

Esses códigos envolvem a geração de sentidos a partir de uma relação de se pensar 

como este consumidor se coloca na sociedade enquanto sujeito e, portanto, o que seria 

do interesse dele consumir.  

 

Nesse sentido, entende-se que o sentido de interesse público não se 

relaciona simplesmente às esferas temáticas, mas aos modos de 

tratamento que convocam, pelo jogo enunciativo, estratégias 

discursivas, narrativas e formais responsáveis por traçar 

reconhecimento e legitimidade por parte do público. Enquanto 

constructo da cultura, cabe ao jornalismo produzir quadros 

interpretativos de interesse público que permitam a uma dada 

coletividade reconhecer dada realidade partilhada, seja em referência à 

economia e à política de governo, seja em referência à música, moda, 

gastronomia, família, etc. (GUTMANN, 2014, p 61). 

 

A atmosfera dessa realidade partilhada, que possibilita o reconhecimento cultural 

por parte de determinados grupos, é fruto das regras do gênero, ou seja, das estratégias 

de comunicabilidade convocadas por ele. As competências do gênero não cabem apenas 

ao emissor, mas também ao receptor. Pois, “qualquer telespectador sabe (grifo do autor) 

quando um texto/relato foi interrompido, conhece as formas possíveis de interpretá-lo, é 

capaz de resumi-lo, dar-lhe um título, comparar e classificar narrativas” (BARBERO, 

2009, p.304). 

O que permite esta partilha de sentidos são os elementos políticos, econômicos e 

sociais que operam no campo cultural – na perspectiva proposta por Williams (1979) de 

que cultura é todo um modo de vida – e são reforçados e disseminados por este meio de 

comunicação. Além dos valores do telejornalismo, principalmente os de atualidade e 

interesse público, outras marcas estão presentes na forma como cada programa 

televisivo se configura. 

No caso deste trabalho, a nossa proposta é observar como as marcas do patriarcado, 

que fazem parte da cultura política do país, estão presentes na articulação do gênero 

televisivo e da performance desempenhada pelas apresentadoras do corpus na relação 

com os valores do telejornalismo. A cultura televisiva brasileira ainda reforça elementos 

dominantes do lugar que a mulher ocupa neste meio de comunicação? Ou é possível 

perceber características de uma emergência nesta relação? 

Nas análises vai ser possível perceber como os diferentes programas articulam 

elementos que constroem um lugar para a mulher apresentadora e estão presentes desde 
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o surgimento e configuração da televisão no Brasil. Mesmo com mudanças e evoluções, 

como vamos ver com mais detalhes no segundo capítulo, ainda é possível encontrar 

aspectos dominantes da cultura política patriarcal do país. Esta articulação vai ser 

melhor especificada no quarto e último capítulo. A intenção de apresentar este 

pensamento aqui foi apenas para indicar ao leitor as conexões que se pretende fazer com 

este conceito de gênero enquanto categoria cultural ao longo deste trabalho. 

 

 

2.2  MODO DE ENDEREÇAMENTO E SEUS OPERADORES DE ANÁLISE  

 

Entender como um programa televisivo se configura não implica apenas 

identificar quais as estratégias de comunicabilidade e os recursos da linguagem 

televisiva que são utilizados como conformadores de identidade. Os processos 

históricos, econômicos, políticos e culturais também se fazem presentes e interferem no 

modo como os programas são constituídos.  

O conceito do Modo de Endereçamento é apropriado pelo Grupo de Pesquisa de 

Análise de Telejornalismo para tentar entender como se dá a construção televisiva na 

perspectiva cultural. Gomes (2007) propõe uma articulação entre os estudos culturais e 

os estudos da linguagem para identificar no telejornalismo os aspectos históricos, 

sociais e culturais.  

Sem deixar de pensar em uma articulação com o jornalismo enquanto instituição 

social e forma cultural, que cujos sentidos articulam práticas e discursos que circulam 

entre os contextos e textos disseminados pela televisão, enquanto a recepção televisiva, 

como leitor ativo, interpreta e ressignifica esses sentidos partilhados. Ambos se 

relacionam com os aspectos citados no parágrafo anterior.  

A escolha deste conceito nos ajuda a identificar como os cinco programas 

analisados neste trabalho constroem um lugar para a mulher apresentadora, porque 

entendemos que cada programa faz parte de uma construção, assim como as 

apresentadoras que os ocupam. Ou seja, eles não foram sempre daquela forma. Eles 

sofrem reconfigurações, não apenas da ordem dos avanços tecnológicos, mas também 

das transformações culturais em determinada sociedade, que os tornam socialmente 

reconhecidos. 
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Essa partilha de sentidos nos desperta para pensar o lugar do telespectador. 

Quem os programas pensam que são seus receptores? Ao identificar quais artifícios são 

utilizados pelos programas para estabelecer uma relação com a própria audiência é 

possível aprofundar o olhar. Modo de Endereçamento, com seus operadores, permite 

analisar os cinco programas propostos levando em consideração as questões relativas 

aos elementos semióticos da TV e à linguagem televisiva, sem deixar de fora a 

compreensão das especificidades de cada um deles na relação estabelecida com o 

telespectador. 

Esta preocupação de pensar como os programas presumem quem é a sua 

audiência para se construir para ela surge com a análise fílmica vinculada a screen 

theory, que buscava compreender quem o filme achava que era o seu receptor. A 

resposta era obtida através da análise da experiência estética do filme, as matrizes 

culturais envolvidas nele e o posicionamento social do receptor diante da obra.  

Gomes (2007) busca em três autores como articular o modo de endereçamento 

para identificar como se dá a construção cultural televisiva aqui no Brasil. O primeiro 

deles, o professor especialista em sociologia da audiência televisiva David Morley, 

contribui com a noção de que a relação construída entre programa e receptor está na 

crítica sobre o programa, ou seja, nos paratextos e não no texto. Assim, é possível 

identificar o estilo do programa.  

O segundo deles, o semioticista Daniel Chandler, contribui com a noção da 

construção do olhar. O trabalho dele era voltado para as obras de artes. Ele chegou à 

conclusão que a forma como a pessoa observa uma pintura, em determinado período é 

resultado de uma relação social e historicamente construída a partir de elementos que 

caracterizam aquela pintura enquanto arte. Na análise do modo de endereçamento, estes 

aspectos vão estar relacionados tanto ao texto quanto ao contexto, ou seja, tanto no e 

pelo o programa, mas também no contexto social onde ele está inserido.  

O terceiro deles, o professor de ciências culturais John Hartley, tem o trabalho 

voltado para a análise de programas jornalísticos televisivos e vai dizer que o modo de 

endereçamento é a forma como o programa se relaciona com a audiência, ou seja, como 

o programa pressupõe o que aquele público, ao qual ele pretende se endereçar, consome 

o seu produto. A maneira como o programa se constrói ao imaginar qual seria sua 

audiência nos diz sobre quais estratégias são utilizadas para constituir uma identidade 

própria, que o distinga dos demais, como destaca Gomes (2007, p.23):  
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A análise deve nos levar ao que é específico da linguagem televisiva, 

tal como construída num determinado programa e, conseqüentemente, 

tal como socialmente partilhado pela audiência. A gravação ao vivo, 

as simulações, bem como infográficos, mapas do tempo, vinhetas, 

telões e cenários virtuais formam o conjunto dos recursos que, para 

além de credibilidade, dão agilidade e ajudam a construir a identidade 

dos programas e das emissoras. A análise do texto verbal, por sua vez, 

deve revelar as estratégias empregadas pelos mediadores para 

construir as notícias, interpelar diretamente a audiência e construir 

credibilidade.  

Modo de Endereçamento e seus operadores (mediador, pacto sobre o papel do 

jornalismo, contexto comunicativo e temático – que explicaremos mais à frente) permite 

ver como instituição social e forma cultural disputam sentidos e se constroem em um 

programa específico. Este conceito serve como um guia para o analista. Não para ele 

buscar por algo, mas deixar que a análise mostre por onde ele deve ir sem perder o foco. 

Por isso, o objetivo não é trabalhar com cada operador isoladamente, e, sim, articulados 

uns com os outros.  

A proposta aqui não é simplesmente compreender como o programa se endereça 

para o telespectador. É identificar pistas que nos digam como cada programa constrói 

um lugar para aquela mulher apresentadora a partir das estratégias de construção do seu 

próprio estilo, que nos dizem também de como a história da televisão brasileira foi 

culturalmente construída. 

 

2.2.1 Operadores de Análise 

Pacto sobre o papel do jornalismo 

A relação que o telespectador mantém com o programa implica também em um 

acordo, em que o receptor já sabe, e reconhece ali, as características propostas pelo 

emissor. O modo de apresentar o conteúdo do que vai ao ar é validado pela partilha 

social dos valores que legitimam a prática jornalística na televisão, de acordo com os 

contextos culturais de cada época.  

Segundo Guerra (2003), no século XVIII, a prática jornalística articulava os 

valores da chamada imprensa de opinião, voltada, principalmente, para questões 

políticas. Esta característica foi mais forte tanto nos Estados Unidos quanto na Europa 
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nos momentos de instabilidade política, em que a imprensa de opinião passou a 

convencer os cidadãos das causas liberais. 

Ainda de acordo com o autor, com o surgimento do capitalismo, mudam-se as 

concepções sobre a prática profissional. O jornalismo articula, então, os valores de 

objetividade e imparcialidade como centrais para manter a legitimidade da notícia. Dois 

aspectos vão corroborar com a proposta do novo modelo do jornalismo de se manter 

imparcial. Primeiro: econômicos, porque agora ele é um produto comercial e precisa ser 

vendido; e políticos, porque a neutralidade política tem como objetivo garantir a 

veracidade aos fatos.  Segundo: a necessidade do receptor em consumir assuntos novos, 

que vai resultar em dois vieses da prática jornalística; uma pela busca da estória (ligada 

ao universo do entretenimento) e a outra pela busca da informação (ligada ao universo 

da notícia). 

O breve exemplo mostra como as transformações na área se configuram e 

reconfiguram de acordo com o contexto, as tradições e as convenções sociais. Mas 

também são da ordem técnica e tecnológica. 

O jornalismo passou pelas transformações que passou, e o modelo 

estabelecido desde então tornou-se referência para todas as gerações 

posteriores, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros 

países, como o Brasil, porque encontrou respaldo junto a importantes 

setores da sociedade. Do mercado, que o constituiu como negócio 

lucrativo; da política, que assegurou as prerrogativas de 

funcionamento da atividade, como a garantia da liberdade de 

expressão e o repúdio à censura; dos próprios indivíduos, que se viam 

atendidos em suas expetativas. (GUERRA, 2003, p.12-13)  

 

Ao considerarmos o jornalismo uma instituição social e uma forma cultural 

proposta por Gomes (2007), nos moldes de Raymond Williams, podemos afirmar que o 

telejornalismo se articula a valores, normas e convenções que permitem o 

reconhecimento desta prática na sociedade. Este operador nos permite entender como o 

programa 

[...] lida como as noções de objetividade, imparcialidade, factualidade, 

interesse público, responsabilidade social, liberdade de expressão e de 

opinião, atualidade, quarto poder, como lida com as idéias de verdade, 

pertinência e relevância da notícia, com quais valores-notícia de 

referência opera. (GOMES, 2007, p.26) 

Esta metodologia vai ser bem útil à pesquisa do lugar construído para a mulher 

nos programas escolhidos porque articulam valores e formas do telejornalismo. Por 
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valores destacamos a objetividade, o interesse público, a atualidade, a vigilância, entre 

outros. E as formas são a escalada, as matérias, o ao vivo, a presença da bancada. 

Nesta articulação o texto (entendemos por texto os elementos que compõem o 

programa; e não apenas o que se diz, o discurso) é facilmente reconhecido pelos 

distintos telespectadores que conseguem interpretar, ainda que de seu próprio modo, o 

sentido ali configurado. O lugar da recepção perpassa, então, pelo cotidiano, por uma 

partilha de sentidos que são comuns a determinada sociedade e cultura. O interesse 

público funciona como um delimitador dos assuntos que são abordados em cada 

programa. Juliana Gutmann sinaliza que  

o interesse público, enquanto parâmetro valorativo da atuação 

jornalística, funciona como uma espécie de moldura que enquadra 

temas de interesse das diversas expressões de audiência, tendo como 

parâmetro o caráter de relevância político-cultural das produções de 

sentido. (GUTMANN, 2014, p.59)  

O valor de atualidade se articula ao de interesse público como um complemento 

para a legitimação do discurso. Isso significa dizer que, ao mesmo tempo em que o 

interesse público enquadra “os assuntos de relevância de um determinado tempo e 

contexto sociocultural, o sentido de atualidade se impõe como uma estratégia de 

certificação dos enunciados pelos quais se tem acesso à experiência de mundanidade”. 

(GUTMANN, 2014, p.62)  

O nosso interesse aqui é compreender como os programas, incluindo aqueles que 

hibridizam o gênero ao articular os valores do telejornalismo, exploram esses valores, 

cada um com intenções distintas, para conquistar a confiança do público e garantir 

credibilidade. Ao considerar que estas estratégias não estão dissociadas dos 

apresentadores, porque se articulam também a trajetória profissional deles, podemos 

compreender como o programa constrói sua credibilidade a partir do lugar que cada 

emissora e programa instituíram para aquela mulher. 

Organização Temática 

A forma como o programa organiza e articula os assuntos faz parte de uma 

“aposta em certos interesses e competências do telespectador” (GOMES, 2007, p.27). 

Este operador facilita o analista perceber quais especificidades estão implicadas ali a 

partir da presunção de um desejo de consumo da audiência. Os programas jornalísticos 

temáticos, por exemplo, podem ser esportivos, ecológicos, culturais, de saúde, etc. 
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Já no telejornal, esta organização se dá pelas editorias: política, economia, 

cultura, esporte, etc. Isso não significa que ele tenha uma temática especifica. Mas diz 

do modo sobre o que o programa jornalístico televisivo prioriza como importante, ou 

seja, na divisão de blocos o que é veiculado primeiro é a política ou economia, ou 

assuntos policiais, esporte e cultura no último bloco para encerrar o noticiário.  

A organização serve como um guia para o telespectador sobre quais informações 

ele vai encontrar naquele jornal televisivo específico, quais notícias são priorizadas, 

quais recebem comentários, quais acontecimentos do dia possuem mais destaque.  No 

caso da nossa análise, este operador é fundamental para identificar as relações que os 

programas do corpus constroem a partir do lugar da mulher.  

Contexto comunicativo 

A partilha de sentido convocada pelo programa televisivo para o seu 

telespectador se constitui no contexto comunicativo, que não engloba apenas emissor e 

receptor, mas também em qual espaço e tempo o programa está inserido. O conteúdo 

apresentado por ele, para ser compreendido como tal, utiliza elementos que são 

partilhados socialmente. Gomes (2007, p.25) sinaliza que nos programas,  

[...] isso pode ser melhor explicado pelo recurso à noção de instruções 

de uso de um texto, ou seja, aqueles princípios reguladores da 

comunicação – os modos como os emissores se apresentam, como 

representam seus receptores e como situam uns e outros em uma 

situação comunicativa concreta.  

 

O contexto comunicativo é, então, o lugar onde acontece a troca comunicacional 

entre o enunciador (os mediadores dos programas, neste caso, dos telejornais) e os 

enunciatários (para quem aqueles programas se destinam, os telespectadores). Isto não 

significa dizer que o processo acontece através de um código, mas sim de um conjunto 

de elementos culturais e sociais que tornam os sentidos da comunicação reconhecidos 

pela audiência. 

É pelo contexto comunicativo que “são identificados os sentidos que um 

enunciado adquire em função das configurações de atores, ações, lugares, momentos e 

razões que constituem uma dada enunciação” (GUTMANN, 2014, p.293). E esses 

sentidos só se configuram a partir de uma estratégia pela qual é construído também um 

lugar destinado ao telespectador. Os sentidos que tornam o lugar do enunciador e do 

enunciatário socialmente reconhecidos se configuram através de valores de referências 
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que são partilhados a partir das materialidades do programa como o cenário, a 

transmissão ao vivo, a performance dos mediadores, os recursos gráficos, 

enquadramentos de câmeras, edição, etc. 

Este operador nos ajuda na análise a identificar qual a posição construída pelo 

programa para o telespectador a partir do discurso e também do cenário, 

enquadramentos de câmera e elementos cênicos do estúdio. Assim como a forma como 

o apresentador convoca o telespectador para o ambiente do programa, a partir de 

expressões que demarquem esta relação como “você vai ver agora”, “hoje preparamos 

algo muito especial para você de casa”, “você não pode perder”, etc. Mas também pela 

disposição do cenário. A presença da bancada, por exemplo, o modo como ela é 

utilizada pelo apresentador nos diz se a relação com o telespectador é mais formal ou 

informal. É nesse contexto construído que percebemos as estratégias utilizadas no modo 

de cada programa se endereçar ao seu público presumido. 

Mediador 

O processo de endereçamento de um programa se estabelece a partir da relação 

que o telespectador possui com o conteúdo, o contexto e os mediadores. Nos programas 

televisivos, a figura do apresentador se torna central, já que através dele é que vão ser 

construídos os vínculos com repórteres, comentaristas, fontes, correspondentes, que 

também estão ali enquanto mediadores, e o telespectador, que vai atribuir credibilidade 

ao programa a partir da formação deste vínculo. 

A logística de organização do programa como ordem dos assuntos, momento de 

fala de repórteres, comentaristas e correspondentes, os meios que o telespectador tem 

para participar da construção do programa perpassa pelo apresentador. É ele quem 

conduz o que vai ser mostrado.  

 

É nesse processo de delegação de voz, orientado por uma 

intercambialidade de posições, que o apresentador define o seu papel 

enunciativo: funciona como uma instância de ancoragem actancial, 

articulando os distintos atores da enunciação do nível enunciativo 

englobado com o nível englobante. Ao fazer isso, assume o papel de 

um macronarrador (narrador principal) no enunciado englobante, 

ainda que existam vários outros narradores (secundários) no nível 

englobado.2 (FECHINE, 2008a, p.71) 

                                                           
2 A autora utiliza os termos enunciado englobante e enunciados englobados para se referir ao telejornal 

como um conjunto de enunciados que se articulam. Por enunciado englobante ela se refere ao noticiário 

em sua totalidade, já enunciados englobados são as notícias que compõem o noticiário.  
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O papel enunciativo do apresentador vai se configurar através de perfis que vão 

dizer da forma como este mediador se relaciona com o telespectador, na tentativa de que 

entre o “eu” e o “ele” se tenha uma distância mínima. Esses perfis foram se 

configurando ao longo do processo de consolidação da televisão no Brasil, como nos 

mostra Fechine (2008). Antes, o apresentador de telejornal era locutor de notícias, que 

lia a informação em um papel de forma distanciada do telespectador; depois surge o 

âncora, com postura diferenciada ao comentar sobre o assunto noticiado.  

Atualmente, outras maneiras de apresentação estão em evidência, não só nos 

telejornais, como nos apontou a autora, mas também nos programas televisivos que 

articulam as formas materiais do telejornalismo. Temos o apresentador que se inflama 

ao se colocar como interlocutor do povo, o que mantem um tom descontraído e reforça 

como marca a brincadeira, e os relatos da vida pessoal. 

Esse perfil, essa forma de apresentar, também é reforçada por outros elementos. 

Os enquadramentos e movimentos de câmera também vão ser responsáveis por 

construir este vínculo entre o apresentador, os demais mediadores e o telespectador. 

Quando se tem um tom conversacional entre apresentador e repórter, por exemplo, o 

enquadramento é plano geral (a imagem mostra tanto o apresentador quanto o repórter 

que realiza a entrada ao vivo e está no estúdio através do monitor de LCD). Se o 

apresentador se dirige ao telespectador e quer que ele preste muita atenção no que vai 

ser dito, o primeiro plano (enquadramento na altura dos ombros) é explorado para 

configurar essa aproximação, essa relação em que um fala diretamente para o outro. 

Véron (1983) vai dizer que esta relação no telejornal se configura a partir do 

eixo Y-Y, ou seja, “olho no olho” (esta é mais uma forma do telejornalismo que está 

presente nos programas televisivos). É sobre esse eixo que a notícia se organiza. A 

proposta é que desta forma o mediador se aproxime do natural ao tentar reduzir os 

aspectos ficcionais suscitados pela televisão. É nessa relação, do “olho no olho”, que o 

telespectador se aproxima da informação e passa a crer no que assiste, porque o 

apresentador fala, ele ouve e assim é convencido pelo que é dito.   

A credibilidade do telespectador também é construída através do recurso da 

transmissão direta. Sendo assim, o “ao vivo” ainda é a característica que permanece 

marcante na configuração da televisão enquanto meio de comunicação. Logo, a 

transmissão direta “é concebida como um recurso eficaz que proporciona ao espectador 
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a experiência de estar diante da tela, mas sentir-se diante do mundo real” (COUTINHO; 

PEREIRA, 2013, p.4). 

Esse recurso possui marcas que despertam no telespectador o sentido do real, de 

que o programa acontece no momento em que ele é exibido na grade de programação 

televisiva. No âmbito da semiótica a transmissão direta é um acordo tácito entre quem 

transmite e quem assiste ao programa, que seria uma relação de “fazer-crer” e “crer-

verdadeiro”, respectivamente. “O espectador precisa acreditar, antes de mais nada, nas 

“marcas” da simultaneidade entre a produção e a transmissão do programa (precisa 

acreditar, em outras palavras, que essa simultaneidade “inscrita” no programa, de fato, 

tem lugar” (FECHINE, 2008, p.35). 

Mas, o modo de endereçamento não se limita a analisar apenas a forma como o 

apresentador se posiciona perante a câmera numa tentativa de estabelecer intimidade 

com o telespectador e conquistar sua credibilidade. Gomes (2007) afirma que esta 

característica é fundamental, mas outros elementos devem ser levados em conta. Para a 

autora: 

Cada um dos mediadores (âncoras, comentaristas, correspondentes, 

repórteres) estabelece com o telespectador no interior no programa e 

ao longo da sua história dentro do campo, à familiaridade que constrói 

através da veiculação diária/semanal do programa, à credibilidade que 

constrói no interior do campo midiático e que “carrega” para o 

programa, ao modo como os programas constroem a credibilidade dos 

seus profissionais e legitimam os papéis por eles desempenhados. 

(GOMES, 2007, p.24) 

Por isso, ainda devemos levar em conta toda a equipe responsável por colocar o 

programa no ar, como os editores, produtores, diretores e cinegrafistas. Mas também a 

trajetória do apresentador. No caso dos programas analisados, a trajetória das 

apresentadoras, no jornalismo e no telejornalismo, é importante para pensar qual é esse 

lugar que estas mulheres ocupam, qual papel é desempenhado por elas e como os 

enquadramentos de câmeras e recursos audioviduais do programa configuram o 

posicionamento delas para o telespectador. Acreditamos que por englobar uma série de 

características, o operador mediador vai nos ajudar a encontrar os rastros da construção 

do lugar para a mulher no telejornalismo. 
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2.3 CORPOS ENDEREÇADOS: CONCEITO DE PERFORMANCE ARTICULADO 

AO TELEJORNALISMO 

 

O conceito de performance abordado aqui é desenvolvido pelo autor Paul 

Zumthor (2010), que está preocupado, incialmente, com a poesia oral e como ela se 

manifesta em sociedades distintas. “As convenções, regras e normas que regem a poesia 

oral abrangem, de um lado e de outro do texto, sua circunstância, seu público, a pessoa 

que o transmite, seu objetivo em curto prazo”. (ZUMTHOR, 2010, p.164-165) 

Para ele, a performance se concretiza nos atos de leitura, ou seja, na 

interpretação que o leitor faz do conteúdo informado a partir de sentidos individuais (da 

história de vida do indivíduo) e coletivos (partilhados socialmente). O autor entende que 

é o ato de comunicar que convoca esta leitura. Quem transmite a informação tem uma 

intenção, que é interpretada por quem a recebe, e este também acaba por sofrer uma 

transformação.   

A articulação entre o conceito de performance de Zumthor (2007) com o 

telejornalismo é desenvolvido por Gutmann (2014), que busca no sentido de 

performance analisar as posições construídas no programa para mediadores e 

espectadores. No telejornalismo, tanto o sujeito de fala, que são os mediadores (repórter, 

apresentador, etc) quanto os recursos técnicos como cenário, enquadramentos de 

câmeras e até mesmo o figurino, atuam na performance. Estes elementos - que inclui 

também a fala, o gesto, a interpretação do apresentador -, que vão facilitar a 

compreensão do leitor/telespectador a respeito do programa que ele está assistindo. 

“As melhores performances são aquelas que se constituem a partir de gestos e 

movimentos corporais parcialmente comungados pelos interlocutores, de modo a 

possibilitar tanto o prazer do reconhecimento quanto da inovação” (CARDOSO FILHO, 

2014, p.224). Enquanto o autor utiliza esta afirmação para pensar a performance do rock  

da banda Pink Floyd, nos apropriamos desta citação para reforçar a forma como a 

performance é compreendida na aproximação com as marcas do telejornalismo. 

A performance desempenhada pelos mediadores incorpora as marcas dos textos 

televisivos materializando os sentidos, que vão ser lidos pelos telespectadores e 

compreendidos a partir das referências socioculturais ali presentes completando o ciclo 

de interação entre emissor,  receptor e cultura. Os atos performáticos dos mediadores 
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envolvem “a oralidade, entonação de fala, o figurino, o cenário, o modo como a imagem 

desses sujeitos é enquadrada na tela” (GUTMANN, 2014, p.75). 

Cardoso Filho (2014) também nos dá pistas de como estabelecer uma relação 

entre a experiência da performance com as características do gênero e suas tradições. 

Nos permitimos, então, a fazer uma aproximação dessa perspectiva com o gênero 

televisivo e o telejornalismo. Os gestos característicos do apresentador, os movimentos 

corporais diante das câmeras e os enquadramentos nos dizem “[...] de uma conduta mais 

ampla que é desenvolvida a partir da experiência cultivada na tradição[...]” do gênero 

televisivo na articulação com os valores do telejornalismo (CARDOSO FILHO, 2014, 

p.214).  

É esse conjunto que faz com que o telespectador se identifique com 

apresentador, repórter, comentarista ou correspondente, que participa do processo de 

mediação do programa. Nessa perspectiva podemos considerar o corpo como um 

dispositivo central de expressividade da TV (GUTMANN, 2014).  

A partir dos estudos de performance é possível entender como os corpos dos 

mediadores, regidos pelas normas, convenções e regras do gênero televisivo e dos 

valores do telejornalismo, abrangem um contexto que engloba o programa, a audiência, 

os mediadores e a intenção comunicativa ali presente. A partir da reflexão de Zumthor 

sobre os textos literários, Gutmann (2014, p. 75) entende que: 

[...] a voz, o corpo, a presença atuam no texto e são acessados no ato 

de leitura – dimensão entendida enquanto performance. Tal 

pressuposto me leva a admitir que, nos programas televisivos, 

performances específicas são corporificadas pelos sujeitos falantes a 

depender do tipo de interação proposta com a instância de recepção e 

que, para haver engajamento dos interlocutores nesse processo, estes 

devem, também, reconhecer posições e lugares de atuação 

representados nos textos, mesmo enquanto corpos/performances 

virtuais.  

No telejornal, por exemplo, a performance do apresentador, enquanto voz central 

do programa, constrói um pacto de credibilidade e legitimidade, que pode ser observado 

sob duas óticas: o apresentador distante, que se coloca como um mero mediador da 

mensagem, está ali apenas para informar o fato; e o apresentador mais presente, que 

tenta uma aproximação com o telespectador se inserindo na cena. O desempenho da 

performance dos mediadores também está atrelado a um elemento tecnológico: a 

transmissão direta. O sentido conformado pelo ao vivo, do que está acontecendo “aqui e 
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agora” influencia diretamente no que Fechine (2008) chama de “forma de 

performance”:  

[...] é justamente a forma de um ato, um ato de exibição, cujo sentido 

depende, antes de mais nada, de um tipo de co-presença entre sujeitos 

produzida pelo momento mesmo em que um se dá a ver ao outro  em 

situação. Pode-se atribuir a “forma de performance”, em outras 

palavras, a tudo aquilo que se faz enquanto se exibe (em ato) sem 

finalidade maior que a própria exibição [...]. (FECHINE, 2008, p.209) 

 

O fato de o programa ir ao ar naquele horário específico – que dá a ideia de 

tempo presente –, mas também ao vivo – no momento em que se assiste tudo que é 

exibido acontece em tempo real – convoca uma performance diferente por parte dos 

mediadores, a qual se destina para um receptor que vivencia aquela experiência como se 

estivesse no mesmo lugar e momento que o emissor. Enunciador e enunciatário 

participam, então, de um jogo de interação (FECHINE, 2008). Podemos considerar, 

então, a performance do ao vivo como um “objeto estético legítimo” do gênero 

telejornalismo (CARDOSO FILHO, 2014). 

A performance desenvolvida, seja pelo apresentador, comentarista, 

correspondente ou repórter, também carrega elementos que são da ordem pessoal e 

íntima de cada sujeito de fala do programa. Isso significa dizer que ali estão presentes 

marcas da trajetória profissional, da história de vida, da forma como cada um enquanto 

indivíduo se vê e se reconhece naquela sociedade em que vive.  

Neste trabalho, nosso esforço é identificar como essas marcas da ordem do 

pessoal, que influenciam no profissional, nos dizem dos corpos femininos que estão ali 

desempenhando uma performance, que, neste caso específico, é da autoridade  

designada ao apresentador. Ao discutir como os corpos são educados, numa ótica de 

gênero que distingue masculino e feminino, Louro (2007) afirma que: 

[...] todas essas práticas e linguagens constituíam e constituem sujeitos 

femininos e masculinos; foram – e são – produtoras de “marcas”. 

Homens e mulheres adultos contam como determinados 

comportamentos ou modos de ser parecem ter sido “gravados” em 

suas histórias pessoais. Para que se efetivem essas marcas, um 

investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, 

igreja, lei participam dessa produção. Todas essas instâncias realizam 

uma pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, aparece 

de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas 

enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas; 
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outras vezes, contudo, essas instâncias disponibilizam representações 

divergentes, alternativas, contraditórias. (LOURO, 2007, p.25) 

 

A autora entende que o sujeito não é um mero espectador dos processos aos 

quais o próprio corpo é submetido, mas sim como um participante ativo da construção 

da própria identidade. Nosso objetivo é analisar o mediador inserido em um contexto 

múltiplo. Existe um corpo, que possui marcas que lhe configuram um sentido de ser 

como tal em determinada sociedade, que desempenha uma performance desenvolvida a 

partir dessas marcas, mas que também está associado aos valores e técnicas exigidas 

pela profissão. 

Essa performance é o que Schechner (2006) vai chamar de comportamento 

restaurado. Pensar nesta perspectiva é compreender que nenhuma ação é inédita na vida 

de uma pessoa. Ela já teve essa experiência em algum momento da vida e, por isso, a 

reproduz. Essas marcas, que configuram sentido ao corpo, convocam uma série de ações 

(físicas, verbais ou virtuais) que já foram, em algum momento, fruto de uma experiência 

anterior. “Na verdade, o dia a dia do cotidiano é precisamente sua familiaridade, está 

sendo construído a partir de pequenas parcelas de comportamento rearranjados e 

moldados de maneira a caber em determinadas circunstâncias” (SCHECHNER, 2006, 

p.29). 

Mas em que consiste essa experiência? Duarte (2014) considera que a 

experiência acontece na ordem do subjetivo, do subconsciente, pois se consolida a partir 

das vivências do indivíduo. Alguns resultados dessas vivências seriam transformados 

em valores responsáveis por estruturar e posicionar este indivíduo perante o mundo. A 

trajetória de vida de uma pessoa se organiza, neste entendimento, em camadas de 

experiências. Isto no âmbito individual. O coletivo se articula de forma parecida, o que 

diferencia é a articulação às vivências dos outros indivíduos ao seu redor. 

 
A experiência como marca estruturante das vivências do indivíduo 

traz um bloco de sensações que o posiciona para novas vivências, que 

se entrelaçam novamente às de outros indivíduos, fazendo emergir a 

experiência de um processo social que também é estruturante ao 

coletivo e ao indivíduo. (DUARTE, 2014, p.51-52). 

 

Podemos, então, considerar que a performance só existe a partir de fragmentos 

de comportamentos restaurados. Sendo assim, se pensarmos nas diversas fusões desses 

fragmentos para ressignificar uma ação, o ineditismo da performance estaria ligada ao 
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contexto cujo ela está inserida. “O evento resultante pode parecer ser novo ou original, 

mas suas partes constituintes – quando bem separadas e analisadas – revelam-se 

comportamentos restaurados”. (SCHECHNER, 2006, p29). 

A partir desta concepção vai ser possível observar na análise dos programas 

quais partes de comportamento restaurado estão presentes na performance das 

apresentadoras, para, então, pensar a relação histórica da mulher com o telejornalismo.  

Olhar para esse conjunto de sentidos, que passa pelo corpo e pela performance, ajuda a 

compreender a construção do lugar para aquela mulher no programa, a partir de como 

ela se insere neles. 

 

2.3.1 Performance e operadores de análise: um olhar para pensar o feminino nos 

programas 

A articulação entre o conceito de performance e os operadores de análise são 

fundamentais para identificar as relações culturais que vão sendo construídas pelos 

programas e como elas posicionam cada apresentadora em um determinado lugar. Como 

visto anteriormente, os operadores de análise do modo de endereçamento não podem ser 

pensados sozinhos, mas fazem parte de uma articulação na qual um complementa o 

outro e não possui sentido se visto de forma unitária. 

Através da performance desempenhada por cada apresentadora na relação com 

os valores do telejornalismo como atualidade e interesse público, que estão articulados 

nos diferentes programas propostos neste corpus, a proposta é identificar de que forma 

o corpo feminino é situado, quais disputas de sentido estão presentes ali em se pensando 

numa trajetória histórica da mulher na televisão brasileira e também nas lutas feministas 

por igualdade de direitos, inclusive no ambiente de trabalho. 

A partir deste ângulo que se pretende olhar os programas. A intenção é encontrar 

uma possível emergência do lugar construído para a mulher neste meio de comunicação. 

Essa emergência não vai ser a indicação de uma ruptura no modo convencional de fazer 

jornalismo televisivo ou de articular esses valores em programas de outros gêneros 

televisivos, mas sim em ver quais elementos tensionam os aspectos dominantes da 

cultura televisiva brasileira e da cultura patriarcal enraizada na nossa sociedade. 

Os papéis desempenhados pelos mediadores, principalmente os apresentadores, 

foco central deste trabalho, estão articulados à noção de performance, ou seja, bater na 
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mesa, gesticular, se exaltar, os deslocamentos feitos no estúdio, e até mesmo a forma de 

anunciar este ou aquele assunto compõem os atos performáticos dos apresentadores.  

Aqui, nossa ideia é pensar nos termos de Paul Zumthor (2010), que entende que 

a performance, ao se projetar na oralidade e na gestualidade, se faz interpretada através 

de códigos culturais, tradições, convenções de uma determinada sociedade. É nesta 

relação com o contexto que percebemos os sentidos que são partilhados com o 

telespectador e tornam determinadas performances reconhecidas.  

Nas análises apresentadas no capítulo três, a performance desempenhada por 

cada uma delas está associada à forma como cada programa se relaciona com sua 

audiência. Alguns exemplos são bem marcantes como no SBT Brasil. No momento do 

telejornal em que Rachel Sheherazade lê o próprio editorial, ela emposta a voz, 

gesticula, demarca bem as expressões faciais, utiliza um tom autoritário, e, atrelado a 

esta performance corporal, tem ainda o movimento de câmera que começa no plano 

aberto e fecha até a altura dos ombros, com uma trilha sonora ao fundo. 

Estes elementos remetem à cultura política brasileira, ao conservadorismo da 

emissora e ao perfil da apresentadora de interlocutora dos telespectadores. Pois, é neste 

momento em que pode dar a própria opinião, o tom de voz, as expressões faciais e a 

forma de gesticular com as mãos, são exacerbadas, como se ela se indignasse pelo povo 

e cobrasse que ele acordasse para as mazelas políticas e sociais que assolam o Brasil ao 

mesmo tempo em que cobra dos poderes públicos uma intervenção para o problema. 

As corporificações das performances dos apresentadores também nos 

apresentam pistas sobre os tensionamentos de sentidos que o corpo feminino convoca 

em cada programa. Para Louro (2007, p 11), “os corpos ganham sentido socialmente. A 

inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no 

contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura”. 

Pensando a cultura televisiva brasileira, observar esses corpos é também 

identificar as disputas entre as marcas deixadas pela cultura da nossa sociedade e as 

marcas da cultura televisiva que estão presentes na construção do lugar para a mulher no 

telejornalismo brasileiro, enquanto apresentadora, ou seja, figura central. 

Por isso, a performance também deve ser pensada na perspectiva do contexto 

comunicativo. Na relação estabelecida entre enunciador e enunciatário. A performance 

desenvolvida pelo mediador vai destinar ao telespectador um lugar, e a partir dos 

sentidos materiais presentes no contexto, vai haver uma partilha social e cultural. No 
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Jogo Aberto, por exemplo, Renata Fan performatiza o feminino no ambiente masculino 

do futebol. Ali, ela não provoca uma ruptura nos sentidos sociais da associação entre 

mulher o futebol. A mulher loira, bonita, modelo está presente ali para mediar os 

debates masculinos e tornar as notícias esportivas mais agradáveis. 

O Jogo Aberto é o único programa deste corpus que pode ser classificado como 

programa jornalístico televisivo temático. Os demais se relacionam com o operador 

organização temática através da construção de uma ordem de assuntos que são 

debatidos e noticiados diariamente.  

No Fala Brasil, as notícias consideradas principais são as policiais ou as que 

aconteceram pouco antes do telejornal entrar no ar. No último bloco do telejornal, são 

priorizados assuntos sobre cultura, moda, a vida dos artistas. Uma estratégia do 

programa para preparar o telespectador para o programa que vem a seguir na grade 

televisiva, o Hoje em dia. Carla Cecato e Roberta Piza performatizam as notícias através 

dos comentários. Além da escolha interna da ordem da informação, aquilo que é 

considerado importante no telejornal é seguido de longos comentários, muitas vezes até 

repetitivos, pois fazem parte da estratégia de envolver a audiência na grade de 

programação. 

O pacto com o papel do jornalismo se articula a performance através de dois 

valores jornalísticos caros aos programas deste corpus: atualidade e interesse público. 

Na história da televisão brasileira, o lugar destinado à mulher sempre foi de 

apresentadora dos programas considerados de variedade, que falavam sobre culinária, 

como cuidar da casa, da família, que seguiu o modelo sociocultural de um movimento 

presente desde quando o jornal impresso passou a ser destinado também ao público 

feminino, mesmo sem a maioria saber ler. 

Nos programas televisivos, a figura do homem sempre esteve ligada aos 

assuntos considerados sérios, aos temas de política e economia, a uma postura e 

performance que convocavam uma seriedade, um perfil mais engessado. Ao lado do 

homem, a mulher mantinha um papel secundário, cuja fala era autorizada pelo 

apresentador principal, assim como sua performance era controlada por ele. 

Por isso acreditamos que os valores de atualidade e interesse público, que fazem 

parte do pacto do papel do jornalismo, ajudam a legitimar o lugar da mulher nos 

programas que articulam esses valores do telejornalismo. No Encontro, Fátima 

Bernardes articula esses dois valores para reforçar o lugar dela a partir da trajetória 
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profissional que construiu durante anos como apresentadora de telejornal. Mas isso não 

impede que nos paratextos3 se perceba que ao mesmo tempo Fátima reforça o lugar da 

mulher construído na articulação com as marcas do entretenimento e na sociedade 

patriarcal brasileira, da mulher que cuida da família, ainda que trabalhe fora e tenha uma 

independência financeira.  

Apesar de cada operador ter sido apresentado com o exemplo de um dos 

programas analisados, vale ressaltar, mais uma vez, que nos programas esses operadores 

não funcionam separados. Por isso, a articulação com o conceito de performance 

também acontece num âmbito macro, não somente para pensar os gestos e as falas, mas 

os cenários, recursos técnicos e tecnológicos, que vão produzir sentidos a serem 

partilhados e atualizados pelo telespectador. As pistas desta relação vão dizer ao analista 

quais as estratégias utilizadas pelos programas para configurar um lugar para o 

feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Aqui nos referimos a propaganda da marca de alimentos Seara. Fátima é a garota propaganda da marca e 

aparece sempre como a dona de casa que está preocupada em oferecer a melhor refeição para a família. 

Os enquadramentos são a cozinha, onde ela prepara os alimentos. A sala de jantar, onde ela põe a mesa 

para a ceia de Natal. O supermercado, onde ela reforça a escolha pelos produtos da marca. 
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A mulher nasce e vive igual ao homem em direitos. As distinções 

sociais não podem ser fundadas a não ser no bem comum.  

Olympe de Gouges  
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3 FEMINISMO E COMUNICAÇÃO: TRAJETÓRIAS E TEMPORALIDADES 

 

Pensar o feminismo atualmente é reconhecer que a queima de sutiãs já não é 

mais um lema principal da causa, nem mesmo o pensamento de que a dominação 

masculina é causada no ambiente doméstico, portanto familiar, e na estrutura social. A 

ideia, aqui, é entender o feminismo como propõe Messa (2006, p.2):  

 

Ser feminista, no século XXI, não significa excluir o homem da relação, 

como se fosse o patriarcado culpado de todos os males que afligem a 

mulher. Também não significa que homens e mulheres precisam ser 

iguais, mas indica que na diferença não deve residir nenhum tipo de 

preconceito.  

 

 Esta concepção de garantia dos direitos individuais era proposta por Olympe 

Gouges, na década de 1790, quando escreve o manifesto a Declaração dos Direitos da 

Mulher e Cidadã, em 17914. É neste período que os questionamentos sobre quais eram 

os direitos da mulher na sociedade ganham força, primeiramente na França, e em 

seguida em outros países do mundo. O texto é da revolucionária Marie Gouze, que 

adota o codinome citado para contestar a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 17895.  

O objetivo de Olympe é despertar a consciência da sociedade sobre a 

necessidade de se pensar as demandas femininas como particularidades do gênero, que 

não impedem a igualdade de direitos. Com o manifesto se questiona a semântica do 

título da Declaração do Direito do Homem e Cidadão. A palavra “cidadão” se refere ao 

plural: homens e mulheres cidadãos de uma determinada sociedade. Já a palavra 

“homem”, que a antecede, está no singular e, por isso, coloca todos os outros atores 

sociais como subalternos à figura masculina, excluídos de direitos individuais.   

Olympe também reivindica os direitos de a mulher expressar suas opiniões e ir à 

tribuna (e não ser enforcada como retaliação a esse direito), de contribuir para a 

administração pública da mesma forma que o homem, de ter as mesmas garantias 

                                                           
4 Esta Declaração está disponível no site http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-

anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html , acessado em 24.02.2015. 

5 Esta Declaração está disponível no site http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-

anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html , acessado em 24.02.2015. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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perante a lei para assumir cargos e postos públicos de acordo com o talento e as 

capacidades de cada uma sem distinções de sexo, de possuir uma propriedade junto ou 

separada, e ainda sugere um contrato para união de homens e mulheres com divisão 

igual de bens. 

Este breve preâmbulo sobre Olympe Gouges – que em 1793 é guilhotinada 

acusada de ser contra revolucionária e considerada louca –, tem como objetivo situar o 

leitor do marco das lutas feministas no que diz respeito aos direitos e ao papel da 

mulher na sociedade. A intenção deste capítulo não é defender uma vertente do 

feminismo, mas apresentar uma breve trajetória desse movimento no Brasil (e as 

influências que ele teve para se consolidar no país) para uma melhor compreensão de 

como as mulheres ganharam espaço nos meios de comunicação brasileiros. 

Os primeiros registros no Brasil de uma atenção para a questão feminina datam 

da década de 1830. A escritora e educadora Nísia Floresta é considerada a primeira 

feminista do país (CAMPOI e LEMES, 2014), por publicar nos jornais pernambucanos, 

de 1831, textos que tratavam da condição da mulher. Nascida no Rio Grande do Norte 

morou em Goiânia, Recife e Rio de Janeiro (à época a Corte). Nesta última cidade 

fundou o Colégio Augusto e proporcionava às meninas uma educação com a mesma 

excelência em qualidade que era conferida aos meninos (CASTRO, 2010).  

Nísia não fez parte de movimentos feministas, nem propôs revoluções 

femininas. Mas, por ter uma visão que não seguia os padrões sociais da época causou 

bastante incomodo e sofreu preconceitos. Primeiro, pelos textos publicados nos jornais e 

os livros, sendo Direito das Mulheres, Injustiça dos Homens (1832) o mais importante 

deles. Segundo, pela proposta educacional do Colégio Augusto que não restringia a 

educação feminina à alfabetização e aos serviços domésticos.  

Alguns anos depois, outra feminista, importante para o país, busca na imprensa 

escrita um espaço para propagar os ideais pelos direitos da mulher e pela participação 

das mulheres na esfera pública6. Era a pernambucana Josefina Álvares de Azevedo, que 

em 1877 lança na capital paulista o jornal A Família. Nas páginas do periódico, Josefina 

e outras feministas encontravam espaço para reivindicar sobre o direito ao voto, 

                                                           
6 Neste caso, ao se referir à esfera pública e esfera privada, as feministas faziam uma distinção entre o 

espaço político e o espaço doméstico. A partir dos anos 60, estes conceitos ficam mais bem delimitados 

sobre o que se considera enquanto público e privado. “O conceito de público diz respeito ao Estado e às 

suas instituições, à economia e a tudo mais identificado como político. Já o privado se relaciona com a 

vida doméstica, familiar e sexual, identificado como o pessoal, alheio à política” (COSTA,A, 2005, p.2).  
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criticavam a inferioridade atribuída a mulher, e eram contra a divisão social entre 

homens e mulheres (CAMPOI e LEMES, 2014). 

Outras mulheres também participaram ativamente deste processo de 

consolidação política do Brasil, desde a época da monarquia, até quando a República foi 

proclamada. A expectativa era de que este seria um momento de uma estrutura política 

mais flexível. No entanto, o que aconteceu foi o contrário, uma resistência em aceitar as 

reivindicações femininas, inclusive em obter cargos públicos e de políticos. 

Surge então o movimento sufragista no Brasil. Em 1891, a Assembleia 

Constituinte discute o voto feminino e o desconsidera diante da possibilidade de as 

mulheres assumirem atividades na esfera pública, e mais, assim estariam aptas a 

decidirem os rumos políticos do país (ZIRBEL, 1998). No ano de 1910 é fundado, no 

Rio de Janeiro, o Partido Republicano Feminino (PRF), que tinha como objetivo dar 

continuidade ao debate sobre o direito ao voto das mulheres. 

O partido é criado pela professora baiana Leolinda Daltro, que também lança o 

jornal A política. Em 1917, organiza uma manifestação na capital carioca como 

reivindicação pelo voto feminino. Leolinda é considerada uma das mulheres que mais se 

empenharam no Brasil pelo direito do voto e o acesso da mulher à política. 

(KARAWEJCZYK, 2014). De 1910, quando cria o PRF, até os dois anos que 

antecederam sua morte, em 1935, a professora esteve à frente de atos políticos e se 

candidatou diversas vezes, mas nunca foi eleita. 

 

Apesar de todas as suas lutas e posicionamentos, Leolinda não 

procurou revolucionar o papel da mulher na sociedade, mas, sim 

reformar o papel dela, integrá-la de forma mais justa e igualitária na 

sociedade brasileira e, através da educação, buscou dar oportunidades 

para as mulheres integrarem-se à vida pública. Mais do que uma 

revolução nos costumes, ela procurou reformar as leis para que a 

brasileira pudesse atuar de forma equivalente à dos homens, com as 

mesmas oportunidades e direitos. (KARAWEJCZYK, 2014, p.83) 

 

As conquistas políticas motivaram a criação de outros movimentos feministas no 

país, como a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher (1920), que três anos 

depois se tornou a Federação Brasileira do Progresso Feminino, liderado pela bióloga 
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Bertha Lutz7, que pertencia à elite do país. Em 1925, o senador Moniz Sodré enviou ao 

congresso um projeto que reconhecia o direito do voto para as mulheres.  

Este só acontece, de fato, após sete anos. Aos poucos os estados brasileiros 

acataram o projeto. Em 1932 é decretado o direito ao voto feminino. E dois anos depois 

Bertha se candidata a deputada Federal, dando início à vida pública da mulher. Em 

outros estados, como São Paulo, outras mulheres também começaram a concorrer ao 

cargo político como Carlota Pereira de Queiroz (ZIRBEL, 1998). 

Após a década de 1930, os movimentos feministas no país perdem fôlego. As 

lutas pelas conquistas feministas voltam à tona somente a partir da década de 1970. 

Com a Ditadura Militar, que durou 21 anos no Brasil, as mulheres começam a 

reconsolidar os movimentos com o enfretamento ao Regime Militar (SOARES, 2006). 

Esta trajetória será retomada neste capítulo no tópico “Uma breve história da 

consolidação do feminismo no Brasil”. 

Reconhecemos que a história do feminismo brasileiro é bastante ampla. Aqui, 

priorizamos um recorte que situasse o leitor sobre como se deu as lutas pelas conquistas 

das mulheres no país, já que os movimentos feministas brasileiros ganharam destaque 

em quatro momentos: nos anos de 1830, 1870, 1920 e 1970 (DUARTE, 2003). Por isso, 

optamos fazer uma concisa apresentação histórica a partir de 1830, citando algumas 

mulheres consideradas responsáveis pelas transformações políticas do feminismo no 

Brasil e as principais conquistas, como o direito a exercer o cargo público e ao voto. 

 Na nossa concepção essa trajetória é importante para a compreensão, mais 

adiante, do que significou a inserção da mulher nos meios de comunicação do país. 

Assim, acreditamos conseguir rastrear as marcas culturais que ajudaram na construção 

de um lugar para a mulher no telejornalismo brasileiro. 

No primeiro tópico a proposta é mostrar como os movimentos feministas se 

organizam a partir da década de 1970, as reivindicações das mulheres por garantias de 

direitos à educação, inserção no mercado de trabalho, melhores condições salariais, 

igualdade de direitos (inclusive à vida), entre outros. O debate sobre o lugar da mulher 

na sociedade brasileira se torna mais intenso, e a relação com o capitalismo é 

determinante para observar como a cultura patriarcal ainda é forte no país. 

                                                           
7 Bertha Lutz se formou em Ciências Naturais na Universidade de Paris, em 1918. De volta ao Brasil foi 

trabalhar como auxiliar do pai (que era microbiologista) no Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Em 

1919 passa no concurso público (a mulher passou a ser aceita nos cargos públicos em 1917) para 

secretária do Museu Nacional. (SOUSA, SOMBRIO e LOPES, 2005) 
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No segundo tópico vamos abordar como se deu a presença feminina nos meios 

de comunicação do Brasil. Aqui não temos o objetivo de mostrar todas as mulheres, 

lutas, meios de comunicação e conquistas. Outro recorte é necessário, já que a história 

do feminismo é extensa e exigira um trabalho específico sobre o assunto. A ideia é 

traçar um panorama de como as mulheres começaram a participar dos meios de 

comunicação, desde a imprensa escrita do século XIX, passando pela radiofônica, até 

chegar à televisiva dos dias atuais.  

Quais foram os jornais e revistas de maior destaque? Qual espaço destinado para 

essas mulheres nas redações? Como era esta distinção com o fazer jornalístico? Como 

se deu esse movimento no rádio? E na televisão? Essas são algumas perguntas que 

pretendemos responder para compreender a construção do lugar para a mulher no 

telejornalismo. Esta trajetória por diferentes temporalidades permite pensar de que 

forma a cultura dominante tem ressignificado este lugar destinado à mulher 

apresentadora. 

É importante reiterar que os dois momentos deste capítulo são configurados a 

partir de recortes. Desta forma vai ser possível pensar na construção do lugar para a 

mulher no telejornalismo enquanto um fenômeno cultural, que possui uma trajetória 

histórica e política, que sofre constantes transformações a partir de tensionamentos e 

rupturas entre os elementos dominantes, residuais e emergentes da sociedade brasileira.  

 

 

3.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DO FEMINISMO NO BRASIL 

 

No Brasil o movimento feminista ganha fôlego na década de 1970. 

Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, e em alguns países na Europa8, o 

feminismo brasileiro se inicia com o fim da Ditadura Militar. Mesmo com as influências 

                                                           
8 Tantos em alguns países europeus, quanto nos norte-americanos, os anos da década de 1960 foram de 

articulação dos movimentos feministas com outros grupos sociais, como os estudantes universitários, 

operários, artistas, intelectuais. As mobilizações promovidas por estes segmentos questionavam, à época, 

todas as ações de dominância à população (autoritarismo, colonialismo, as intervenções militares, etc). 

Esta luta pela dignidade humana tem influência na reivindicação da mulher pelo direito ao próprio corpo, 

pois “O movimento com a forte influência do Segundo Sexo, de Simone Beauvoir, e sua famosa tese de 

não se nasce mulher, torna-se mulher, também recolocou em cena a desnaturalização do papel social da 

mulher”. (GURGEL, 2010, p.5) 
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das experiências do feminismo no âmbito internacional, a questão política de ir contra o 

regime militar imprimiu ao movimento uma característica própria. 

Sarti (2004) observa o movimento feminista brasileiro pelo viés político e 

histórico para pensar o legado deixado pelas lutas, políticas e contra o Regime Militar, 

que aconteceram no país. A autora (p.36) destaca que esse movimento social “causou 

impacto tanto no plano das instituições sociais e políticas, como nos costumes e hábitos 

cotidianos, ao ampliar definitivamente o espaço de atuação pública da mulher, com 

repercussões em toda a sociedade brasileira”. 

Neste período de transição entre o final da década de 1960 e segunda metade nos 

anos 1970, as mulheres se tornaram mais ativas no processo social ao participarem dos 

mais diversos movimentos que surgiram no país contra a opressão cada vez mais severa 

do Regime Militar9. Soares (2006, p.35) aponta este momento como de retomada dos 

movimentos feministas, que vai às ruas manifestar pelos seus direitos e denunciar as 

desigualdades sociais. 

As mulheres — novas atrizes —, ao transcenderem seu cotidiano 

doméstico, fizeram despontar um novo sujeito social: mulheres 

anuladas emergem como inteiras, múltiplas. Elas estavam nos 

movimentos contra a alta do custo de vida, pela anistia política, por 

creches. Criaram associações e casas de mulheres, entraram nos 

sindicatos, onde reivindicaram um espaço próprio. Realizaram seus 

encontros. Novos temas entraram no cenário político, novas práticas 

surgiram. 

 

Na segunda metade da década de 1970, com a diluição dos governos militares e 

a modernização do país – com a ampliação do mercado de trabalho e mudanças na área 

da educação –, a luta dos movimentos feministas10 se volta para o direito de igualdade 

da mulher, a anistia política e a abertura democrática do país. Essa mobilização ganha 

força no Brasil, quando em 1975 a Organização das Nações Unidas (ONU) declara o 

Ano Internacional da Mulher (SILVA, 2000). Somente no final da década de 70, que os 

movimentos feministas ganharam espaço “[...] tanto para a reivindicação no plano das 

políticas públicas quanto para o aprofundamento da reflexão sobre o lugar social da 

mulher [...]” (SARTI, 2004, p.40-41).  

                                                           
9 Em 1968 são instituídos o Conselho Superior de Censura e o Ato Institucional nº5. O primeiro destituiu 

os poderes legislativos e executivos, já o segundo atingiu principalmente a liberdade individual dos 

cidadãos como também proibiu suas manifestações (ZIRBEL, 2007). 
10 Na época se destacaram o Movimento Feminista pela Anistia e o Centro da Mulher Brasileira. 
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Na década de 1980, o movimento feminista se consolida no país. Com a anistia 

das feministas exiladas, a partir de 1979, o debate sobre as questões do feminismo 

ganha uma nova conotação com a troca de experiências entre as mulheres que ficaram 

no país durante a ditadura e aquelas que foram exiladas para outros países.  

Com o processo de redemocratização do país no pós-ditadura houve uma 

reorganização das relações entre movimentos sociais e o Estado. Cisne e Gurgel (2008, 

p.74) apontam que neste momento,  

 

[...] o surgimento das ONGs foi contemporâneo às crises organizativas 

da classe trabalhadora diante da ofensiva neoliberal. Seja no que diz 

respeito à tímida reação do movimento sindical ao processo de 

reestruturação produtiva e ao desemprego estrutural, seja no que se 

refere ao enfrentamento do processo de desmobilização social em 

torno da garantia das conquistas históricas duramente alcançadas  

pelos diversos sujeitos sociais no capitalismo tardio da América 

Latina. 

 

Alguns movimentos feministas, que reivindicavam das estruturas 

governamentais a formulação de políticas públicas e programas sociais que garantissem 

a emancipação da mulher, reorganizam suas estruturas e se transformam em 

Organizações Não Governamentais (ONGs)11. A nova política já assumia características 

neoliberais, em que ao Estado era interessante o controle e a diluição do potencial que 

os movimentos sociais tinham através das reivindicações (CISNE e GURGEL, 2008).  

Sarti (2004) chama a atenção de que isso só é possível por causa do período de 

modernização que o Brasil passava pós-ditadura militar. Ao final da década de 1980, o 

debate sobre a mulher ganha mais espaço nas universidades, a violência contra a mulher 

deixa o ambiente privado para ser discutida no ambiente público com a criação das 

delegacias especializadas e passa a ser considerada como um problema de saúde 

pública. Para a autora (p.42), o ganho mais importante “[...] de todo esse processo 

social, político e cultural, deu-se uma significativa alteração da condição da mulher na 

Constituição Federal de 1988, que extinguiu a tutela masculina na sociedade conjugal”.   

A partir da década de 1990, o feminismo brasileiro se deparou com os conflitos 

da ordem do subjetivo masculino e feminino, que socialmente são reconhecidos como 

                                                           
11 Zirbel (2007) apresenta algumas dessas ONGs: Rede Mulher de Educação (São Paulo), Casa da Mulher 

do Nordeste (Recife), Coletivo Feminista (Rio de Janeiro e Campinas), Brasília Mulher, Centro de 

Informação da Mulher (São Paulo), Comunicação, Educação e Informação em Gênero (Rio de Janeiro), 

só para citar alguns. 
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distinções da ordem natural e biológica, mas que as feministas apontavam que nesta 

definição estavam presentes “[...] vários fatores de ordem econômica, social, política, 

étnica e cultural que contribuem de forma diversa para a maneira como pensamos, nos 

comportamos e atuamos enquanto homens e mulheres” (SARDENBERG e MACEDO, 

2011). 

As soluções para os conflitos, propostas pelos ideais feministas, já não eram 

suficientes para resolvê-los. Destaca-se que foi a própria conjuntura política que abriu 

espaço para o feminismo no Brasil no período de modernização pós-ditadura, que 

também provocou a fragilidade estrutural do feminismo por dois quesitos: 

 

[...] de um lado, a difícil articulação entre a luta política contra a 

opressão social e histórica da mulher e a dimensão da subjetividade 

intrínseca ao teor libertário feminista; e de outro, o já mencionado fato 

de que o feminismo, embora diga respeito à mulher em geral, não 

existe abstratamente, mas se refere a mulheres em contextos políticos, 

sociais e culturais específicos, o que implica recortes e clivagens que 

dividem estruturalmente o mundo que se identifica como feminino. 

(SARTI, 2004, p.43) 

 

A trajetória do feminismo no Brasil encontrou inicialmente um campo aberto 

para a conquista de direitos, ainda assim esbarrou em conflitos da ordem do subjetivo 

(ideológicos). Sarti (2009), recorrendo a Pierre Bourdieu, classifica esses conflitos 

como a violência simbólica, quando as mulheres (dominadas), de forma inconsciente, 

internalizam o discurso do Estado patriarcal (dominador). Essa resistência também 

aconteceu em outros países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a luta 

feminista esbarrou no mesmo travamento quanto ao avanço das reivindicações que 

confrontavam o sistema capitalista patriarcal. 

 

3.1.1 Feminismo e capitalismo: as ondas que se deram no país 

 

As mudanças na teoria feminista propõem também o enfrentamento ao 

capitalismo. Aqui, o objetivo é observar essas transformações a partir da década de 

1960. As gerações do movimento feminista são divididas por ondas. Fraser (2009) 

denomina que a segunda onda do feminismo12 se deu aqui no Brasil entre as décadas de 

                                                           
12 Ao considerar as décadas de 1960 e 1970 como a segunda onda do feminismo, a primeira seria a década 

de 1920. Essa definição marca o período das principais atuações dos movimentos feministas no Brasil. 
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1960 e 1970, com influências do movimento que já estava em atuação nos Estados 

Unidos.  

Duarte (2003) não restringe as lutas feministas apenas ao século XX. Ela 

considera que a primeira onda do feminismo no Brasil foi marcada pelos anos de 1830, 

a segunda em 1870, a terceira 1920 e a quarta 1970. Ou seja, a autora faz esse resgate a 

partir do século XIX, com o início do despertar das mulheres para sua condição de 

subalternidade e para reivindicar a igualdade de direitos. 

Neste trabalho, apesar do apanhado histórico dos movimentos feministas no país 

datarem do século XIX, vamos considerar a segunda onda do feminismo a partir dos 

anos de 1970, porque a trajetória histórica, política, econômica, cultural e social 

presente no debate sobre a segunda onda do feminismo, muito interessa. 

Antes, queremos destacar brevemente que a luta feminista contra o capitalismo 

era voltada para as expressões do patriarcado presentes nas estruturas familiar e social. 

Rocha, Ferreira e Ávila (2013, p.8) destacam que o capitalismo se articula às marcas do 

patriarcado que excluem a mulher dos processos sociais. 

O patriarcado, na sua expressão literal é um sistema de relações em 

que a propriedade e a posição social se transmitem do pai para o filho 

varão, em geral o primogênito, as mulheres são vistas como 

subordinadas a esse pátrio poder a quem devem obediência. O 

patriarcado se filia ao capitalismo mantendo as mesmas regras do 

poder e excluindo as mulheres dos postos de decisão.  

  

Para debater a relação entre os movimentos feministas no enfrentamento ao 

capitalismo, Fraser (2009) aponta três momentos de transformação do capitalismo: 

capitalismo organizado pelo Estado (termo criado pela própria autora), neoliberalismo e 

a crise do capital financeiro. O primeiro é definido como o período do pós-guerra, 

quando se reinicia a formação social e os estados passam a ter a responsabilidade de 

conduzir suas próprias economias no âmbito nacional. Este período é destacado entre as 

décadas de 1960 e 1970. Como ideais feministas a autora destaca a luta por justiça, que 

caracteriza a desigualdade social como injustiça, mas identifica a falta de justiça que 

está presente em outros campos como no dia a dia, nas instituições como a família, nas 

tradições, ou seja, na sociedade em geral.  

Outro marco deste período foi colocar em voga o debate sobre assuntos antes 

restritos ao privado: como violência contra mulher, as tarefas domésticas, a sexualidade. 

Os movimentos feministas da época também questionaram a posição política da mulher 

na sociedade e a relação desigual no mercado de trabalho: à mulher cabia o serviço não 
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remunerado (ambiente doméstico), enquanto o homem recebia salário (CASTRO, M.G, 

2000). 

Na fase do capitalismo organizado pelo Estado, as lutas feministas tiveram um 

caráter político de crítica ao sistema capitalista, pois englobaram outras áreas da 

sociedade que também eram excluídas de direitos e entenderam que desta forma a 

cobrança por mudanças na configuração do capitalismo seria mais consistente. 

A segunda fase apresentada por Fraser (2009) é o neoliberalismo, período em 

que se inverteram os papéis da política e da economia. Não mais se teria a política 

controlando o mercado, mas sim o mercado controlando a política. Neste momento, o 

efeito do freemarket foi o contrário do que se esperava, e os questionamentos 

feministas, que antes pareciam tão embasados na crítica ao capitalismo, sofreram 

ressignificações. 

A luta por justiça se transformou na luta pelo reconhecimento de uma identidade 

do gênero. Neste momento, os movimentos feministas esbarraram numa reestruturação 

do Estado, que via na fragmentação dos movimentos sociais a perda do potencial de 

reivindicação (CISNE e GURGEL, 2008). Mas, o neoliberalismo também contribuiu 

para o enfraquecimento do ideal de sociedade igualitária.  

A busca pelo salário familiar também foi ressignificada com a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, a mulher chefe de família e a renda dividida, não mais 

restrita ao dever do homem. Entre as décadas de 1970 e 1980, houve um crescimento da 

presença de mulheres nas atividades industriais. Essa inserção foi mais forte em São 

Paulo e como a crise do petróleo de 1973 não afetou a economia brasileira, a 

contratação de mulheres aconteceu de forma acelerada (HIRATA e HUMPHREY, 

1984). 

Os autores chamam atenção para o fenômeno, que parecia de promoção à 

igualdade no mercado de trabalho. O fato de mulheres estarem nas indústrias, 

assumirem cargos anteriormente exercidos apenas por homens, como de prensista, por 

exemplo, e este movimento de inserção significar uma queda na indústria têxtil, a 

distinção por sexo permanecia ativa, pois: 

 

[...] não implica de forma alguma que está havendo uma diminuição 

da segregação entre operários e operárias ou que a divisão sexual do 

trabalho, em termos de hierarquia discriminatória de tarefas, esteja 

sendo posta em questão. Ao contrário, a divisão de trabalho masculino 

e feminino e o confinamento das mulheres a postos classificados como 
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inferiores continuam sendo um dos traços mais marcantes do emprego 

na indústria brasileira. De maneira geral, em qualquer fábrica, as 

ocupações são ou inteiramente masculinas ou inteiramente femininas e 

nos casos relativamente raros onde homens e mulheres trabalham lado 

a lado em tarefas comparáveis, é bastante comum que denominações 

de cargos diferentes sejam dadas pela chefia para o trabalho masculino 

e o feminino, de forma a justificar o tratamento diferenciado dos 

operários e operárias. É comum encontrar uma separação quase total 

dos sexos pela denominação do cargo e por seção. (HIRATA e 

HUMPHREY, 1984, p.91). 

 

 O que parecia ser emancipação, na verdade tornou as mulheres dependentes do 

mesmo sistema que criticavam. Fraser (2009, p. 25-26), então, salienta esta relação, 

Dotando as suas lutas diárias de um significado ético, a narrativa 

feminista atrai mulheres nos dois extremos do espectro social: em um 

extremo, os quadros femininos das classes médias profissionais, 

determinadas a rachar o teto de vidro; no outro extremo, as 

trabalhadoras temporárias, de trabalho parcial, prestadoras de serviço 

de baixa remuneração, domésticas, trabalhadoras do sexo, migrantes, 

trabalhadores de Zonas de Processamento de Exportação (EPZ) e 

aquelas que utilizam o microcrédito, buscando não apenas renda e 

segurança material, mas também dignidade, auto-aperfeiçoamento e 

liberação em relação à autoridade tradicional. Nos dois extremos, o 

sonho de emancipação das mulheres está subordinado à máquina de 

acúmulo capitalista. Assim, a crítica da segunda onda do feminismo 

ao salário familiar desfrutou uma descontinuação perversa.  

 

O terceiro momento, a crise do capital financeiro, acontece com a queda do 

neoliberalismo como modelo econômico. Aqui, a autora faz uma reflexão de como as 

feministas devem recuperar os principais pontos da luta que foram ressignificados e 

apropriados pelo neoliberalismo.  

O enfraquecimento dos ideais feministas teria começado na década de 1990. 

Duarte (2003) aponta que este momento foi caracterizado como “pós-feminista”, apesar 

dela não concordar com esta nomenclatura, de que seria um momento posterior do 

movimento. Duarte,M.G (2000) define esta tendência13 como uma crítica ao 

pensamento do feminismo na época em relação ao controle da sexualidade e a 

                                                           
13 A autora entende que o pós-feminismo: “[...] toma formato de movimento a partir de 1990 – não 

somente na Europa, onde se iniciara mas também nos EUA. Critica-se o que se identificaria como 

‘postura feminista’, isto é, o ‘policiamento’ da sexualidade e a redução da mulher à vítima. E afasta-se de 

conceitos como patriarcado, das distinções entre o feminino e o masculino e da ênfase em relações entre 

tais constructos. Também se recusa o conceito de gênero, por considerar que levaria ao ocultamento da 

homo e da bissexualidade. Celebram-se as diferenças culturais (o que herda também do pós-

estruturalismo) e, na esteira do pós-modernismo, rejeita-se o capitalismo, no plano discursivo e o 

marxismo, caricaturado como perspectiva ‘economicista’ e totalizante que, ao enfatizar a igualdade, 

tenderia a homogeneizar experiências e a considerar que só haveria um sujeito na revolução, o 

proletariado [...]”. (CASTRO,M.G, 2000, p.98) 
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construção de um lugar da mulher como vítima, que já teria indícios desde a década de 

1980.  

Se, na literatura dos anos 70, corpus analíticos privilegiados seriam a 

estrutura social, a relação entre produção e reprodução, o valor de 

diversos tipos de trabalhos mais desempenhados pelas mulheres e o 

conceito de patriarcado, já na década de 80, tender-se-ia a 

marginalizar as análises sobre trabalho e gênero em favor de práticas 

culturais, dos significados do corpo, de prazeres. (p.101-102) 

 

As autoras entendem que, a partir deste momento, o movimento feminista inicia 

um processo de amadurecimento e reformulação para lidar com a característica 

capitalista de apropriação das causas que se apresentam como resistência ao sistema do 

capital. Queremos deixar claro aqui, que no nosso entendimento, partindo da 

perspectiva dos Estudos Culturais, não há entre a segunda onda do feminismo e as 

transformações capitalistas rupturas que demarquem três momentos isolados da história. 

Na verdade, o entendimento aqui é de que tanto os movimentos feministas quanto os 

distintos momentos do capitalismo, não podem ser pensados sem levar em conta o 

contexto histórico, cultural, político, econômico e social em que ambos estão 

envolvidos. 

 

 

3.2 A PRESENÇA FEMININA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

A filósofa feminista existencialista, Simone de Beauvoir, conta no livro 

autobiográfico Memórias de uma moça bem comportada (2009), que nos dez primeiros 

anos de vida aceitava passivamente a educação que lhe era dada, sem ao menos 

questionar as restrições que sofria por não entender que era o gênero que lhe causava 

determinadas privações.  

Curiosa dos outros, não sonhava com um destino diferente do meu. 

Não lamentava, em particular, o fato de ser menina. Evitando, já disse 

isso, perder-me em desejos vãos, aceitava alegremente o que me era 

dado. Por outro lado, não via nenhuma razão positiva para me julgar 

mal aquinhoada. Não tinha irmão. Nenhuma comparação me revelou 

que certas licenças me eram negadas por causa do meu sexo. Só 

imputavam à minha idade as limitações que me infligiam. Senti 

vivamente a minha infância, nunca minha feminilidade. 

(BEAUVOIR, 2009, p.77-78, 1ª parte) 
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A autora começou a questionar o que era imposto como padrões de conduta pela 

família e pela sociedade a partir da observação de como era executado o trabalho 

doméstico. Beauvoir revela que certa vez estava na cozinha ajudando a mãe, como de 

costume, e observou pela janela que todas as mulheres e meninas exerciam aquela 

mesma atividade, sempre elas e nunca eles. Percebeu, então, que aquele era o lugar 

destinado à mulher na sociedade parisiense da década de 1920.  

 

Uma tarde, ajudava mamãe a lavar a louça; ela lavava os pratos e eu 

os enxugava. Pela janela via o muro do quartel dos bombeiros e outras 

cozinhas onde mulheres esfregavam caçarolas ou descascavam 

legumes. Todos os dias o almoço, o jantar; todos os dias a louça: 

aquelas horas indefinidamente recomeçadas e que não levam a nada. 

Viveria assim? (BEAUVOIR, 2009, p.11, 2ª parte) 

 

O livro retrata a educação da mulher no início do século XX, de obediência e 

submissão. Apesar de ter acesso a escola, a ela era restrito desenvolver o senso crítico e 

questionar. A leitura era permitida com exceção de alguns títulos, como os que 

tratassem de sexualidade, por exemplo. A condição de mulher estava associada a 

necessidade de um adestramento do corpo e da mente.  

Tornar o corpo dócil é uma estratégia militar das sociedades, que surgiu no 

século XVII, a partir da necessidade de se criar um exército mais eficiente 

(FOUCAULT, 1999). Já no século XVIII, esta noção do controle se aperfeiçoa. “É dócil 

um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado. [...] em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”. (p.118) 

O adestramento do corpo logo foi útil ao capitalismo. Com a noção de disciplina, 

percebeu-se que corpos submissos são fortes para as necessidades econômicas, mas 

fracos de interesses políticos. A educação também se torna elemento para docilizar os 

corpos, através dos exercícios vistos como forma de dividir o tempo (em prol da 

produção para a economia) e de controlar os indivíduos. 

O ponto em apreço é o “exercício”, a técnica pela qual se impõe aos 

corpos tarefas ao mesmo tempo repetitivas e diferentes, mas sempre 

graduadas. Dirigindo o comportamento para um estado terminal, o 

exercício permite uma perpétua caracterização do indivíduo seja em 

relação a esse termo, seja em relação aos outros indivíduos, seja em 

relação a um tipo de percurso. Assim, realiza, na forma da 

continuidade e da coerção, um crescimento, uma observação, uma 

qualificação. (FOUCAULT, 1999, p.136-137)  
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A partir desta noção de como os corpos são adestrados dentro de uma sociedade 

fica mais claro entender o que Beauvoir (2009) chamava atenção quando conta parte da 

criação que teve. Os moldes pelos quais o corpo feminino vai passando começa desde 

criança, com a educação em casa ensinada pelos pais e depois com a educação ensinada 

na escola. No primeiro momento, dentro do ambiente familiar, a aprendizagem é sobre 

os cuidados com o lar, os afazeres domésticos. No segundo momento, no colégio, a 

aprendizagem não é apenas sobre ler e escrever, mas sim como se comportar 

socialmente. 

Esses padrões naturalizados ensinados pelos pais e reforçados nas escolas 

aparecem também nos meios de comunicação de massa como o referencial de 

comportamento, desejos e aspirações. A mulher tem que ser dona de casa, cuidar do lar, 

cuidar do marido e dos filhos, não questionar as decisões dos maridos chefes da família, 

etc. Isso na sociedade parisiense da década de 1920, como é mostrado por Beauvoir 

(2009). 

Neste período, os padrões sociais de alguns países da Europa e dos Estados 

Unidos eram reproduzidos aqui no Brasil. O que era tido como referência, nos 

considerados países de primeiro mundo, era incorporado pela sociedade brasileira. Nos 

meios de comunicação da época não era difícil ver essas reproduções. O consumo do 

público feminino se restringia as áreas de moda e cultura, já aos homens cabia a 

informação sobre as notícias, consideradas sérias.  

A proposta a partir de agora não é ver como os padrões do ideal feminino eram 

apresentados pelas revistas e jornais, mas mostrar como os questionamentos feministas 

irromperam nos meios de comunicação de massa na tentativa de mudar não só os 

discursos que serviam de arestas para o adestramento do corpo da mulher, mas também 

uma forma daquelas mulheres assumirem posições dentro destas empresas de 

comunicação. 

A trajetória começa com os veículos de comunicação impressos, do início do 

século XIX. Apesar do interesse deste trabalho ser exclusivamente a mulher na televisão 

brasileira, não se pode descartar a história de como o lugar destinado à mulher foi sendo 

construído nos meios de comunicação de massa ao longo do tempo aqui no Brasil, já 

que um serviu de referência para o outro que surgia. Primeiro foram os impressos, 

depois as ondas do rádio que possibilitaram a disseminação da notícia de uma forma 

mais rápida, até a chegada da televisão no país.  
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Lima (2007) destaca que no início do século XIX, os periódicos voltados para o 

público feminino falavam de moda e cultura. A intenção ia além do lazer, já que 

algumas páginas eram destinadas para a educação de uma mulher esposa e mãe ideal. 

Apesar das temáticas, a existência de um conteúdo voltado para este público (o 

feminino) era um grande desafio, já que a maioria das mulheres não era alfabetizada.  

A primeira revista feminina a circular no país foi O Espelho Diamantino, em 

1827. Em 1852, o Jornal das Senhoras, da redatora Joana Paula Manso Noronha, é um 

dos primeiros periódicos a ter a presença de mulheres na redação. Questionamentos 

como de que forma a mulher é tratada pelo marido e o direito do divórcio ganham, 

timidamente, as páginas de alguns veículos. Mas ter uma atitude considerada 

revolucionária implicava a esta mulher autora manter o anonimato.  

[...] essas mulheres, através dos seus jornais, procuravam despertar as 

demais para o desenvolvimento de um potencial sufocado e 

desconhecido. Acreditavam na educação como instrumento mais 

eficaz para libertar a mulher da opressão que vinha sofrendo há 

séculos. (LIMA, 2007, p.223) 

 

 

Figura 1- Capa do Jornal das Senhoras14 

                                                           
14 Imagem reproduzida do site http://image.slidesharecdn.com/ojornaldassenhoras1852-111229064827-

phpapp01/95/o-jornal-das-senhoras-1852-1-728.jpg?cb=1325163066. Acessado em janeiro de 2015. 

http://image.slidesharecdn.com/ojornaldassenhoras1852-111229064827-phpapp01/95/o-jornal-das-senhoras-1852-1-728.jpg?cb=1325163066
http://image.slidesharecdn.com/ojornaldassenhoras1852-111229064827-phpapp01/95/o-jornal-das-senhoras-1852-1-728.jpg?cb=1325163066
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Nesta edição de domingo, 12 de dezembro de 1852, a capa traz um pedido de 

desculpas às assinantes, porque faltou o tecido enviado em cada publicação do jornal 

para as mulheres fazerem um figurino moderno, com estampas e modelagens como são 

feitos em Paris. Inclusive, a editora chefe, que assina a retratação, explica que os 

pedidos não chegaram à tempo da Inglaterra e, por isso, no próximo domingo as leitoras 

serão recompensadas com duas estampas. 

Ao final do século XIX, os jornais com este tipo de abordagem se tornaram cada 

vez mais escassos. No século XX, a imprensa escrita se moderniza, jornais e revistas 

passam a ter um número significativo de tiragens, o público desenvolve o hábito de 

leitura e o espaço para o público feminino volta a ser tímido, com apenas algumas 

seções com temas ditos de interesse da mulher (LIMA, 2007). 

Em 1914 é lançada a Revista Feminina. A ideia da fundadora, Virgilina Salles de 

Souza, que fazia parte da elite paulista, era manter a moralidade, aliada a literatura e ao 

lazer, sem deixar de lado a educação doméstica. Apesar do caráter conservador, a 

revista também publicava assuntos voltados à emancipação da mulher. De acordo com 

Soares e Barros (2014, p.109), a publicação “trouxe questões de lutas como o voto, 

combate à violência, trabalho fora do lar e ensino superior para as mulheres”. 

 

 

Figura 2 – Capa da Revista Feminina
15 

 

                                                           
15 Imagem reproduzida do site http://www.cedap.assis.unesp.br/cat_periodicos/images/microfilme-

periodicos-femin.gif. Acessado em janeiro de 2015. 

http://www.cedap.assis.unesp.br/cat_periodicos/images/microfilme-periodicos-femin.gif
http://www.cedap.assis.unesp.br/cat_periodicos/images/microfilme-periodicos-femin.gif
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Figura 3- Capa da Revista Feminina
 16 

    

Nessas duas capas podemos observar como a figura da mulher era retratada pela revista, 

ainda que no conteúdo interno houvesse o discurso feminista contra a submissão da 

mulher. A primeira reforça o lugar da mãe, que deve cuidar dos filhos e da família. A 

segunda reforça a instituição do casamento, como sendo um sonho da mulher, que 

precisa encontrar o seu príncipe encantado. 

A Revista Feminina deixa de existir em 1936. Mas, nas décadas em que esteve 

no auge, havia também um movimento ativo de mulheres que participavam tanto da 

política quanto da cena cultural do país. Mulheres que fugiam ao padrão da moça de 

família e atuavam em profissões consideradas masculinas como aviadora e prefeita, por 

exemplo, sem falar nas lutas por direitos salariais e até mesmo o respeito para as 

cantoras, atrizes e musicistas (TESSER, 2009). Isso ainda nos anos de 1920. 

É nessa década também que acontece a primeira transmissão de rádio no Brasil. 

O novo meio de comunicação, começa tímido, como clubes de ouvintes que 

transmitiam programação erudita apenas para a elite das cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Somente no final da década de 1920 e início de 1930, que o rádio se consolida no 

país como meio de comunicação de massa. 

Em 1922, no Rio de Janeiro, é feita a primeira experiência de transmissão do 

rádio. Com um estúdio montado em Praia Vermelha, um transmissor no alto do 

Corcovado e 80 aparelhos espalhados pelas praças públicas da cidade, além de Niterói, 

                                                           
16 Imagem reproduzida do site http://www.aprovincia.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Revista-

Feminina-206x300.jpg. Acessado em janeiro de 2015. 

http://www.aprovincia.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Revista-Feminina-206x300.jpg
http://www.aprovincia.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Revista-Feminina-206x300.jpg
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Petrópolis e São Paulo, que o discurso do então presidente da República, Epitácio 

Pessoa, pôde ser ouvido em diferentes partes ao mesmo tempo em que era pronunciado, 

em comemoração ao centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro 

daquele ano (ORTRIWANO, 2002-2003). 

Segundo a autora, no dia seguinte à primeira transmissão, o primeiro jornal 

radiofônico, A Noite, foi inaugurado. A característica do programa era um locutor que 

lia notas bem econômicas sobre os principais acontecimentos do dia. Mas, este formato 

só durou no período das comemorações pela independência. Depois, o rádio saiu do ar, 

retornando as transmissões apenas no próximo ano. 

Em abril de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é inaugurada. Depois 

dela, outras emissoras começam a surgir tanto no Rio quanto em São Paulo. A 

programação inicial tinha um viés cultural e educativo, e era voltada para a elite das 

duas capitais. Surge, então, a necessidade de colocar no ar uma programação, que 

incialmente transmitia concertos. 

A notícia chega ao rádio com o Jornal da Manhã, ainda em 1923. Como o rádio 

ainda estava se consolidando como veículo de comunicação e ainda não tinha um 

formato próprio definido, Roquete Pinto, cientista e professor considerado o pioneiro da 

radiodifusão no país, antes do programa começar, lia os jornais e comentava, no ar, os 

assuntos que selecionava como os mais importantes do dia. 

O rádio se consolida no país na segunda metade da década de 1930, quando o 

número de emissoras cresce e a grade de programação se torna uma preocupação efetiva 

para não deixar os ouvintes com o silêncio. Mas, o espaço destinado ás mulheres neste 

meio ainda era restrito. “Na trajetória do rádio no Brasil, as mulheres tiveram atuação 

fundamental em dois gêneros: a radionovela e o radioteatro” (SANTUÁRIO e 

PROVENZANO, 2009, p.6).  

Como locutoras, eram responsáveis por programas voltados para o público 

feminino, considerado na época “o público mais assíduo e fiel do Rádio” (TESSER, 

2009). Os programas tratavam de assuntos tidos como femininos e os nomes já 

sugeriam isso: Hora do Lar, Voz da Beleza, De mulher para mulher, Programa das 

Damas, A hora feminina, Hora das donas de casa, só para citar alguns. 

Como podemos ver, no início do rádio as mulheres só comandavam programas 

destinados ao público feminino e os infantis, devido ao preconceito que se tinha com a 

voz feminina na época, já que o timbre não era o padrão do grave masculino. Mesmo 
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assim, aos poucos, as mulheres foram estreando como locutoras em programas diversos 

e ocupando o mesmo lugar que outrora se destinava apenas aos homens. 

A autora destaca alguns nomes importantes nesta trajetória da mulher locutora. 

Wahita Brasil, que primeiro foi contratada pela emissora Cruzeiro do Sul e depois na 

Rádio Globo chegou a apresentar o programa de auditório “Dia da Vitória”. Anny, 

pseudônimo da jornalista Violeta Alcântara Carreira, conquistou os ouvintes como 

cronista social do rádio. 

A jornalista Izilda Rodrigues Alves conquistou um amplo espaço nas emissoras 

de rádio como locutora, chegou a ganhar prêmios pela função, inclusive através de 

votação popular. Era conhecida pelos ouvintes pelo pseudônimo de Lúcia Helena. Na 

década de 1940, Maria Helena, que iniciou no rádio atuando em radionovelas, recebeu 

convite para ser locutora exclusiva na emissora PRA-9 com um salário mensal de 

oitocentos cruzeiros.  

Esta breve trajetória da mulher nas rádios brasileiras ajuda a entender os desafios 

que as mulheres tiveram para ter espaço na televisão no país, que surge na década de 

1950. Assim como no rádio, a mulher começa na tevê na publicidade, e depois como 

cantora e atriz. Muitas migram do rádio para este novo formato. Nos programas, 

também atuam como interlocutoras do público feminino falando de assuntos para este 

público específico, como uma tradição herdada da mídia impressa.  

A programação inicial da TV no país se baseou muito no formato que se tinha no 

rádio, por se tratar de uma tecnologia nova, que ainda não se sabia como seria 

configurada a partir da estreia. O primeiro programa que foi ao ar, TV na Taba, contou 

com a presença de atores, atrizes, jornalistas e radialistas, todos que se apresentavam na 

rádio participaram. A mulher estava no lugar do entretenimento, como atriz e cantora. 

O primeiro telejornal a ser exibido na TV brasileira, Imagens do Dia, era 

apresentado por volta das 21h30, quando nem havia grade de programação com horários 

fixos para os programas. O apresentador foi Ruy Rezende que narrava as notícias do 

rádio e do jornal impresso. O telejornal estreou no dia seguinte a inauguração da TV, 19 

de setembro de 1950. (TEMER, 2012). A característica do locutor da época era de 

homens, com vozes imponentes e uma postura que passasse credibilidade. Nas 

reportagens esta escolha pela imagem masculina se reproduzia.  



71 

 

Somente dez anos depois, na década de 1960, a primeira mulher é convidada 

para assumir um telejornal. Iris Lettieri17 começou como locutora de rádio. Teve o 

primeiro emprego na televisão como garota propaganda. Depois fez teste para atriz, 

também na TV. No ano de 1963, Iris foi convidada a assumir o cargo de “primeira 

locutora de telejornal do país”. Atuou na TV Excelsior, TV Rio, TV Globo (1965) ao 

lado do jornalista Hilton Gomes, e TV Tupi (1966), onde ficou por onze anos e recebeu 

diversos prêmios como melhor locutora de telejornal. 

Esta realidade não foi restrita ao Brasil. Nos Estados Unidos, a apresentação 

também pertencia ao universo masculino. Na década de 1970, a jornalista americana 

Barbara Walters enfrentou muitos desafios para se consolidar profissionalmente como 

repórter, e depois como apresentadora. No livro autobiográfico A arte de entrevistar 

(2009), a autora conta que começou a carreira como repórter. 

Em 1971, a jornalista teve a primeira oportunidade de apresentar um programa, 

o “Só para mulheres”, que tratava de temas variados, e já havia sido apresentado por 

uma mulher. Ao lado de um homem, a função dela era de repórter, responsável por 

realizar entrevistas e participar, ao vivo, das entrevistas realizadas pelo apresentador no 

estúdio. Já naquela época, o lugar destinado à mulher nas televisões americanas era de 

coadjuvante.  Quando o apresentador deixou o cargo, a jornalista teve a certeza disso.  

Embora eu estivesse no programa há sete anos, nem sequer fui 

considerada para a função oficial de apresentadora ou co-

apresentadora., ou qualquer outro título que me desse uma posição de 

igualdade. Eu tinha sido contratada para fazer o papel de mulher e 

assim permaneceria. Se fosse embora, seria substituída por outra 

mulher e o programa continuaria. A premissa era de que não apenas os 

homens estivessem assistindo em casa, mas também o público 

feminino jamais aceitaria uma mulher em um posto que indicasse 

autoridade. O apresentador oficial tinha que ser um homem 

(WALTERS, 2009, p.69). 

Três anos depois, com a morte do novo apresentador, a jornalista – que havia 

assinado um contrato para substituta – se depara com outra resistência para uma mulher 

assumir a apresentação de um telejornal. O termo “co-âncora” vai acompanhar a 

trajetória de Walters como apresentadora de noticiários. A jornalista utiliza o termo para 

definir o lugar que era destinado ao segundo apresentador do programa. A mulher 

                                                           
17 Informações disponíveis no site pessoal de Iris Lettieri, que atualmente continua com a profissão de 

locutora e utiliza o site como portfolio. Ver: www.irislettieri.com.br Acessado em 23 de Set. de 2014. 

http://www.irislettieri.com.br/
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continuava ocupando um cargo secundário, mas Walters (2009) entende esse momento 

como um avanço, já que a figura feminina consegue chegar a apresentação, ainda que 

como coadjuvante. 

Na época, a jornalista também enfrentou preconceito pelo alto salário que 

recebia. Assinou um contrato de um milhão de dólares para ser “co-âncora”. A rejeição 

não foi só da crítica. O apresentador não aceitava ter uma mulher ao seu lado, ainda 

mais com um salário maior que o dele. Ambos dividiam a bancada do telejornal. Esta 

breve trajetória de Barbara Walters serve para pontuar como os preconceitos estavam 

presentes através do lugar destinado para a mulher. Por mais que a jornalista assinasse 

um contrato milionário, o cargo ainda era chamado de “co-âncora”, ou seja, função 

secundária na apresentação.  

No Brasil, a presença da mulher nos telejornais começa de forma tímida. Depois 

de Iris Lettieri, em 1966, a atriz Irene Ravache participava da segunda edição do 

telejornal Ultranotícias18, onde lia pequenas notas. As jornalistas só começaram a ter 

espaço na apresentação dos telejornais a partir da década de 1980. Ainda na década de 

70, a apresentadora e ex-modelo Márcia Mendes19 foi a primeira mulher a apresentar o 

Jornal Nacional, num oito de março (dia internacional da mulher) ao lado do 

apresentador Eliakim Araújo. Márcia morreu de câncer, em 1979, aos 34 anos.  

Mesmo assumindo a bancada de um dos principais telejornais do país no horário 

considerado nobre, à noite, o lugar construído para Márcia foi da homenagem. Naquele 

dia específico ela estava autorizada a participar ao lado do apresentador por se tratar do 

Dia Internacional da Mulher. 

O grande desafio de delinear a trajetória das mulheres jornalistas apresentadoras 

de TV é a dificuldade de encontrar arquivos e materiais sobre a época. Por isso, os 

paratextos (reportagens em revistas e jornais sobre programas e apresentadoras) são de 

fundamental importância para esta pesquisa, tanto para entender como se configurou a 

inserção da mulher como jornalista profissional na TV (e não mais atrizes e cantoras) 

quanto para encontrar pistas sobre o que significava ter uma mulher apresentadora 

naquele início da TV no Brasil. 

                                                           
18 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/ultranoticias/ficha-

tecnica.htm Acessado em 18 de Nov. de 2014. 
19 Informações encontradas nos sites: http://olharfeminista.blogspot.com.br/p/jornalistas.html e 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/politica-rancorosa-e-sexo-doentio Acessado em 

20 de Out. de 2014. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/ultranoticias/ficha-tecnica.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/ultranoticias/ficha-tecnica.htm
http://olharfeminista.blogspot.com.br/p/jornalistas.html
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/politica-rancorosa-e-sexo-doentio
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A presença feminina nas bancadas dos telejornais só se efetiva mesmo na década 

de 1980. Neste ano a jornalista e entrevistadora Marília Gabriela estreia no programa TV 

Mulher, que foi exibido até 1986. Em 1983, a jornalista Leilane Neubarth20 apresenta o 

Jornal da Globo ao lado de Eliakim Araújo. O primeiro casal do Jornal Nacional estreia 

em 1986. Leila Cordeiro21 passa a apresentar o noticiário nacional ao lado do marido 

Eliakim Araújo. O formato continuou com William Bonner e Fátima Bernardes.   

No final da década de 1980, Lilian Witte Fibe22 também começa a se consagrar 

no cenário nacional. Primeiro como repórter, depois como comentarista de economia e 

só então é convidada para assumir a bancada do telejornal Jornal da Globo na edição 

paulistas, mas sempre ao lado de um homem, neste caso William Bonner. O cenário de 

ascensão da mulher apresentadora também era recheado de tensões. Em maio de 1989, a 

apresentadora Sônia Maria é afastada do Jornal Hoje sob a alegação de que já teria 

tempo demais na função de locutora. Na reportagem do Jornal do Brasil, a repórter 

Márcia Cezimbra, relata que “[...] Sônia recebeu um seco aviso do diretor de telejornais 

da rede, Alberico Souza Cruz, que 18 anos de locução já eram bastante para sua 

carreira”23. 

A mulher que teve maior destaque na TV brasileira, que ficou no ar desde a 

estreia da televisão no país, na década de 1950, até os 83 anos de idade, foi a 

apresentadora Hebe Camargo. Em 1955, na TV Paulista, começa a fazer parte da 

programação O mundo é das mulheres24, primeiro programa para o público feminino, 

apresentado por Hebe Camargo. Com uma longa trajetória neste meio de comunicação, 

a apresentadora atuou na emissora Rede TV até agosto de 2012, tendo ido ao ar pela 

última vez em 19 de junho. Em setembro, Hebe morreu de parada cardíaca, em casa, em 

São Paulo. Desde 2010 a apresentadora lutava contra um câncer. 

Hebe se consagrou como apresentadora atuando na área do entretenimento, com 

programas voltados para o público feminino e mais tarde os programas de auditório, 

                                                           
20 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/leilane-neubarth/trajetoria.htm Acessado 

em 20 de Dez. de 2014. 
21 Disponível em http://olharfeminista.blogspot.com.br/p/jornalistas.html Acessado em 20 de Dez. de 

2014. 
22Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/lillian-witte-fibe/trajetoria.htm Acessado 

em 20 de Dez. de 2014. 
23 Citação no site http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/ na reportagem No ar, Vozes sob tensão, de 05 

de Maio de 1989. Acessado em 21 de Dez. de 2014. 
24 Disponível em www.tudosobretv.com.br Acessado em 21 de Dez. de 2014. 

 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/leilane-neubarth/trajetoria.htm
http://olharfeminista.blogspot.com.br/p/jornalistas.html
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/lillian-witte-fibe/trajetoria.htm
http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/
http://www.tudosobretv.com.br/


74 

 

que, na maioria das vezes, levava o nome da apresentadora como configurador do lugar 

que ela ocupava naquele programa. 

No telejornalismo, apesar da figura da mulher apresentadora já ter sido 

naturalizada, a figura masculina ainda é sinônimo de credibilidade num telejornal, e a 

figura da mulher ainda é associada aos assuntos considerados amenos. A proposta desta 

dissertação é exatamente de observar onde estão os tensionamentos sobre o lugar que a 

mulher ocupa hoje nos telejornais, mas também nos programas que articulam marcas do 

telejornalismo.  

Estamos diante de uma emergência de padrões, que disputam sentidos com o 

padrão dominante que é perpetuado desde o início da TV no país, ou apenas 

presenciando um momento novo do dominante? No capítulo a seguir vamos apresentar 

o aporte teórico metodológico que vai possibilitar a análise cultural dos cinco 

programas selecionados para este corpus: Jogo Aberto (Band),  Encontro com Fátima 

Bernardes (Globo), Sem Censura (TV Brasil), SBT Brasil (SBT) e Fala Brasil 

(Record). 
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A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e 

cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus 

representantes para sua formação; ela deve ser igual para 

todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da 

lei devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, 

postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem 

outra distinção a não ser suas virtudes e talentos.  

Olympe Gouges 

 

A branca de neve querendo derrubar o Dunga, é o fim da minha 

vid..., é o fim viu. 

Ulisses Costa (comentarista do Jogo Aberto – Band – edição do 

dia 02.09.2013) 
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4 O LUGAR PARA A MULHER APRESENTADORA: ANÁLISE DOS 

PROGRAMAS 

 

 Neste capítulo de cunho analítico vamos fazer uma descrição de cada programa 

e apontar os elementos sobre a trajetória das apresentadoras que guiam o olhar para a 

proposta de análise sobre a construção do lugar para a mulher apresentadora no 

telejornalismo. Em seguida, vamos mostrar como este lugar é delineado a partir da 

performance desempenhada por elas.  

 Mesmo articulando de forma mais incisiva os conceitos de Modo de 

Endereçamento e Performance, as noções de Estrutura de Sentimento e Gênero 

enquanto categoria cultural vão estar presentes, de modo a possibilitar as disputas de 

sentido que configuram os programas televisivos, e que articulam sentidos do gênero 

telejornalismo. Essas características vão nos dizer do lugar destinado à mulher 

apresentadora em cada programa, a partir da proposta de cada um deles. 

Para identificar essas questões foi necessário gravar quatro meses de programas. 

Foram três meses em 2013 (setembro, outubro e dezembro), e mais um mês em 2014 

(abril). A análise se concentrou nos três meses de 2013, mas sentimos necessidade de 

fazer voltar aos programas em 2014 na tentativa de identificar mudanças, 

transformações e reconfigurações nos programas. 

Em cada um deles foi selecionada uma semana de modo aleatório. Ao todo 

foram selecionadas vinte edições de cada um dos cinco programas totalizando um 

corpus composto por 100 edições. O material audiovisual coletado computa 

aproximadamente 141,7 horas de programação televisiva. Como as gravações sozinhas 

não foram suficientes para responder questões e anseios em relação a construção do 

lugar para as apresentadoras recorremos aos paratextos. 

Não só as informações disponibilizadas nos sites das emissoras como Memória 

Globo, R7 (site oficial da Rede Record), TV Brasil, Band (que é hospedado no hotsite 

da UOL), e SBT, mas também aos sites e blogs das apresentadoras, como o de Renata 

Fan e Fátima Bernardes respectivamente; e a notícias, críticas, entrevistas nos sites dos 

jornais Folha de São Paulo e Extra, e portais como UOL, IG, Portal dos Jornalistas. A 

proposta é conseguir as pistas que indiquem o lugar construído para a mulher em cada 

um dos programas, permeado pelas das mudanças sociais, políticas, econômicas e 

culturais do país. 
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4.1  ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES 

 

No ar desde junho de 2012, das 10h40 às 12h, o Encontro com Fátima Bernardes 

surge como um programa de entrevistas e bate-papo, que, segundo a própria emissora 

define como a junção do jornalismo com o entretenimento: “Encontro com Fátima 

Bernardes tem três blocos de duração e mistura informação, matérias de 

comportamento, prestação de serviço, humor, música e interatividade com o público, 

em um tom informal que privilegia a conversa” 25. 

 Na grade da emissora o Encontro ocupa o horário que antes era destinado ao 

programa infantil TV Globinho. Apresentado pela jornalista Fátima Bernardes, o 

programa de nome homônimo, conta ainda com uma plateia de 60 pessoas. Com 

trajetória de três décadas na Rede Globo26, Fátima deixa a bancada do principal 

telejornal da casa, o Jornal Nacional, em dezembro de 2011.  

A primeira experiência da apresentadora na área jornalística foi no último ano de 

faculdade (1983), em um dos cadernos do jornal impresso O Globo. Três anos depois, já 

contratada pelo periódico, Fátima foi selecionada para fazer o curso de telejornalismo 

da Rede Globo. Ela passou e logo virou estagiária do programa Fantástico. Já no final 

do estágio Fátima teve a primeira oportunidade de fazer reportagens de televisão. A 

partir daí, começou a atuar como repórter de televisão. Em 1987 foi contratada para ser 

repórter do RJTV. Foi neste telejornal que atuou, pela primeira vez, como apresentadora. 

Mas, antes de conquistar o cargo, Fátima ainda teve outros desafios, como entrar ao 

vivo no Jornal Nacional, em 1988, apresentado por Cid Moreira, para só então ser 

convidada para apresentar o Jornal da Globo, primeiro ao lado de Eliakim Araújo e 

depois William Bonner27. 

No Jornal da Globo Fátima dividia a apresentação com a rotina de repórter. Em 

1992, foi convidada para o Fantástico para continuar na reportagem. Mas a 

apresentadora considera este um ano que mudou a própria vida, como afirmou em 

depoimento ao site Memória Globo 

Foi um ano decisivo na minha carreira e aconteceu depois de eu ter 

cortado o cabelo. A minha vida na Globo deu uma guinada. Eu sentia que 

                                                           
25 http://memoriaglobo.globo.com/programas/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes.htm 

acessado em 24.11.2014 
26 http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm acessado em 24.11.2014 
27 As informações contidas neste parágrafo foram encontradas no site Memória Globo no link sobre a 

trajetória da apresentadora na emissora. Disponível em 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm acessado em 24.11.2014  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm
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meu nome ainda não estava na cabeça das pessoas. Quando cortei o 

cabelo, meu rosto ficou mais à mostra, as pessoas decoraram melhor a 

minha imagem, o meu nome. Eu era a única apresentadora de cabelo 

curto. Foi uma coisa impressionante, aquilo me deu uma marca28.  

 

Neste depoimento de Fátima, já é possível identificar algumas pistas de como o 

lugar da mulher foi construído na televisão brasileira. Ao associar a ascensão 

profissional na emissora ao corte de cabelo temos aí duas pistas do lugar da mulher 

apresentadora de telejornal. A primeira é de como a imagem, a aparência, a beleza, 

contava muito mais que a competência desempenhada pela mulher na função de 

apresentadora.  

A segunda fica evidente quando ela diz que cortou o cabelo curto, o rosto ficou mais 

visível e assim o telespectador passou a reconhecê-la. Esta fala nos mostra como a 

presença da figura masculina era (e ainda é) sinônimo de autoridade, a ponto de a 

mulher buscar referenciais masculinos para estar autorizada a ocupar aquele lugar (a 

bancada) destinado àquela função (de apresentador). 

Em 1996, Fátima virou apresentadora e editora-chefe do Jornal Hoje. A experiência 

também foi um diferencial na trajetória da jornalista. “Antes você enxerga apenas a sua 

peça do quebra-cabeça. O repórter é egoísta, tem que ser, ele tem que brigar pelo que 

fez. Quando você passa a ser editora-chefe de um produto, começa a enxergar o quebra-

cabeça como um todo. Acho que minha visão mudou completamente”29. Em 1998, 

Fátima assume a bancada do Jornal Nacional ao lado do marido William Bonner e tem 

o cargo de editora executiva do telejornal. Foram 14 anos no JN até a apresentadora 

deixar a bancada e migrar para o entretenimento.  

Mas esta mudança do telejornal para um programa classificado como entretenimento 

não foi repentina. Houve uma construção, ainda que sutil, deste novo lugar que Fátima 

ocupou. A Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, foi decisiva para esta transição. 

A aproximação de Fátima com o entretenimento se deu através do esporte, por permitir 

que o jornalista fique mais a vontade na sua performance e tenha a liberdade de explorar 

a criatividade; e a intimidade através dos diálogos que tinha com o marido, com quem 

divida a bancada, sobre a vida pessoal. 

                                                           
28 O depoimento de Fátima transcrito está disponível no site Memória Globo, 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm acessado em 24.11.2014 
29 O depoimento de Fátima foi retirado de uma entrevista no site Memória Globo, onde a apresentadora 

conta um pouco de sua trajetória profissional na emissora. Disponível no site 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm acessado em 24.11.2014 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes/trajetoria.htm
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O bordão “Onde está você Fátima?” ficou bastante conhecido. Na edição do dia 

07.06.201030, logo após a escalada na abertura do telejornal, Bonner fala sobre a 

estrutura da emissora para a cobertura da Copa e brinca ao chamar a esposa ao vivo para 

anunciar as notícias direto da África do Sul. A duração é de 40 segundos. 

 

Olá boa noite. A cada quatro anos todo brasileiro que gosta de futebol 

entra em sintonia com a copa do mundo. Os que não gostam também. 

É quase inevitável. Todo mundo fala disso. Todo mundo quer saber da 

seleção, das seleções, do país do mundial. Por isso, a cada quatro anos 

a Globo manda uma equipe enorme de profissionais pro país sede, este 

ano foram mais de duzentos pra África do Sul. E eu aqui, sozinho 

nessa bancada me vejo na obrigação de perguntar: onde está você 

Fátima Bernardes?31  

 

Além dos diálogos e brincadeiras feitas pelo apresentador do estúdio, nas redes 

sociais esta relação da intimidade com o público através dos assuntos da vida pessoal 

ficaram mais evidentes. Bara (2012) mostra que pelo twitter, William Bonner mantinha 

os fãs do casal atualizados sobre a rouquidão e gripe de Fátima na África do Sul por 

conta do frio, de como estava cuidando dos trigêmeos e a viagem que uniu a família no 

continente africano após o mundial de futebol.  

Nesse período, no blog da apresentadora, as notícias eram sobre o trabalho de 

Fátima na África do Sul, mas também sobre o passeio de Bonner com as filhas no 

shopping. Quando o Brasil foi eliminado, Fátima anunciou que o trabalho na Copa do 

Mundo havia encerrado e anunciou que tiraria férias com a família. “Fátima permanece 

na África , de férias, onde passará uns dias com William Bonner e os trigêmeos”32. 

Em 2012, Fátima deixa o núcleo de jornalismo e vai para o Projac (Projeto 

Jacarepaguá), onde acontecem as grandes produções de entretenimento da emissora. Em 

depoimento ao site Memória Globo demonstrou a expectativa no novo programa, que 

estava estreando na época. 

 

O que eu queria era trazer a rua para dentro do estúdio, para que eu 

pudesse continuar exercitando o que eu gosto: ouvir e contar histórias. A 

minha matéria-prima será sempre a informação, e eu vou continuar me 

                                                           
30 Vídeo com o trecho da abertura do telejornal foi encontrado no site youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXzg9qEuRc4. Acessado em janeiro de 2015. 
31 Texto transcrito da apresentação de William Bonner no Jornal Nacional, edição do dia 07.06.2010. 

Vídeo disponível no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aXzg9qEuRc4. Acessado em janeiro 

de 2015. 
32 Informações encontradas no blog da apresentadora. Disponível em 

http://fatimabernades.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-07-06T16:35:00-07:00&max-results=7. 

Acessado em janeiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXzg9qEuRc4
https://www.youtube.com/watch?v=aXzg9qEuRc4
http://fatimabernades.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-07-06T16:35:00-07:00&max-results=7
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baseando nisso, embora aqui seja possível dizer o que eu gosto ou não 

gosto. Também terei mais facilidade para sorrir ou me indignar mais, a 

depender do assunto33.     
 

A apresentadora convoca no depoimento um lugar no entretenimento que não pode 

ser conferido ao telejornal, mesmo quando este propõe uma aproximação com o 

telespectador. Quando Fátima explicita que no Encontro ela pode dizer o que gosta e o 

que não gosta, já é uma pista do lugar de autoridade que ela pretende convocar no 

programa. Quando diz “também terei mais facilidade para sorrir ou me indignar mais, a 

depender do assunto”, a jornalista nos mostra como a autoridade e autonomia da 

apresentadora se constrói pelo entretenimento e não pelo telejornalismo. 

Esse depoimento reforça as marcas históricas do lugar da mulher na televisão 

brasileira, que está sempre relacionado ao entretenimento, porque neste espaço a figura 

feminina atua dentro dos temas de cultura e variedades. Estas características remetem 

aos primórdios dos meios de comunicação voltados para o público feminino, numa 

época em que os assuntos de política e economia eram direcionados aos homens, e os 

assuntos de culinária, moda, cultura, às mulheres donas de casa. 

O programa se passa numa grande sala de estar. Fátima Bernardes recebe no estúdio 

convidados (atores, jornalistas e humoristas que são funcionários da emissora, ou 

alguém que tenha algum tipo de apoio da Globo), o parceiro (como ela denomina quem 

trabalha com ela no programa) Lair Renó (que divide a apresentação com ela) e também 

é jornalista, um especialista sobre o assunto que está sendo debatido no programa, além 

dos personagens que ficam no mesmo espaço da plateia e representam ali o cidadão 

comum, a audiência do programa.  

 
Figura 4 - Cenário do Programa Encontro      

 

                                                           
33 Depoimento disponível no site Memória Globo, no link 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-

bernardes/curiosidades.htm acessado em 24.11.2014 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes/curiosidades.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes/curiosidades.htm
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Os convidados ficam em um grande sofá vermelho. O especialista, que representa a 

fonte oficial sobre o assunto, senta em uma poltrona. Já a apresentadora tem uma 

cadeira feita com bonecas de pano, que fica ao lado direito do sofá (na visão do 

telespectador). Ao lado esquerdo dela ficam os colaboradores Lair Renó, que é 

jornalista, e o humorista Marcos Veras, este último não participa de todas as edições no 

estúdio. As paredes são coloridas como uma espécie de mosaico. O cenário possui um 

grande telão pelo qual Fátima acompanha as entrevistas ao vivo e as reportagens 

exibidas, e um espaço (um palco) para as bandas convidadas. 

 

Figura 5- Detalhe do cenário do Programa Encontro      

 

O ambiente do estúdio já remete a ideia de que Fátima está em casa e recebe visitas. 

Neste ambiente, ela exerce o papel da anfitriã, que é bem educada, debate os assuntos 

com elegância, sem entrar em conflitos e até mesmo sem perder a linha. As cores, a 

cadeira de bonecas (que também possui uma aproximação com o feminino e a infância) 

sugerem um clima cênico festivo, de alegria, característicos dos programas de auditório, 

como Chacrinha.  

Em 2014, o cenário é modificado. O colorido é substituído por uma grande janela 

que mostra uma paisagem ao fundo com prédios e árvores. Nos lados, esquerdo e 

direito, da janela ficam dois monitores de LCD. Neste ambiente, que ficam em um 

tablado, tem uma sala de estar com duas poltronas e uma mesinha de centro. Mais à 

frente está o sofá grande com um novo estofado, o vermelho permanece alternado com 

estampas florais num tom creme, mais neutro. 
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Figura 6- Panorâmica do cenário do Programa Encontro 

 

A cada edição o programa discute dois ou três temas diferentes, tais como “começar 

a dieta na segunda-feira”, “casos de superação de pessoas com algum tipo de 

deficiência”, “fantasma”, “relação de pais e filhos”, “tatuagem”, etc. O especialista é 

convidado de acordo com o tema. Na edição do dia 02.09.2013, o psicanalista Francisco 

Daudt fala por que é tão difícil conseguir emagrecer. Já na edição do dia 03.09.2013, o 

neurocirurgião Fernando Pinto Gomes fala sobre a relação da ciência e a existência de 

fantasmas.  

No estúdio o jornalista Lair Renó, que foi apresentador do telejornal Em cima da 

hora da Globo News, fica responsável pelas pesquisas feitas com os telespectadores via 

internet. O programa utiliza a internet durante sua exibição ao vivo, através de enquetes 

com o espectador, cujas respostas são lidas no ar, e algumas delas servem até mesmo 

para exemplificar assuntos que estão sendo debatidos no estúdio, como na edição do dia 

03.09.2013. Lair havia feito uma seleção de vídeos publicados no canal Youtube sobre 

supostas aparições sobrenaturais.  

Já o comediante Marcos Veras, que atuava no programa humorístico Zorra Total 

(Rede Globo), é responsável pelas pitadas de humor, seja no estúdio, ao vivo nas ruas 

ou em quadros gravados. Na edição do dia 02.09.2013, é exibido um vídeo parodiando 

os manuais audiovisuais de ginástica americanos e Veras aparece como personal 

trainner, com roupas de ginástica, ensinando exercícios para fazer em casa, no DVD 

“Emagrecendo a Veras” (uma alusão ao nome do comediante). 

 O cantor Branco Melo, do grupo Titâs, participa, durante os meses de setembro e 

outubro de 2013, as sextas como comentarista musical (em dezembro deste mesmo ano 

ele já não participa do programa). Nesse dia, músicos e bandas são convidados para 

participar do programa, não só apresentando o repertório musical, mas também 

conversando sobre os assuntos que vão ser discutidos na sexta. 
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Na edição do dia 06.09.2013, o assunto principal do programa é sobre como a 

música aparece na vida das pessoas e como novos talentos são descobertos. Os 

convidados do dia são a cantora Sandy e a banda Fresno. Já na edição de 11.10.2013, o 

programa é em homenagem ao dia das crianças, o tema é o trabalho dos atores mirins e 

os convidados musicais são: a dupla infantil João Terra e Fabiana; o cantor Almir 

Rouche e da banda Pequeno Cidadão.   

Os assuntos que são destaques no noticiário nacional do dia também ganham espaço 

no Encontro e Fátima faz questão de atualizar as informações. Esta já é a primeira pista 

de como os valores de atualidade e interesse público são articulados no programa. Na 

edição 24.04.14, Fátima lê uma nota e comenta (duração de dois minutos e seis 

segundos) sobre a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, de 26 

anos, que participava do programa Esquenta (Rede Globo) da apresentadora Regina 

Casé. Isso aconteceu logo no início do Encontro, depois que ela anuncia para o 

telespectador as atrações daquele dia. 

Fátima: Bom, mas antes eu queria falar 

de uma notícia triste. Infelizmente não é o 

que a gente gostaria de tá falando aqui, 

mas é preciso a gente falar sobre esse 

assunto. A morte do Douglas Rafael da 

Silva Pereira, conhecido como DG, ele é 

dançarino do programa Esquenta da 

nossa colega aqui a Regina Casé. Ele 

tinha 26 anos, era também mototaxista.  

[Imagens começam a ser mostrada, 

característica da nota coberta]. 

O corpo dele foi encontrado nos fundos de 

uma creche, no morro do Pavão 

Pavãozinho, em Copacabana. A polícia 

informou que as escoriações são 

compatíveis com morte ocasionada por 

uma queda. Mas a família não acredita 

nesta versão e acusa policiais de terem 
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espancado o jovem. Na madrugada de 

ontem houve um tiroteio entre PMs e 

traficantes na comunidade, e à tarde os 

policiais civis foram ao local do confronto 

pra fazer uma perícia e aí encontraram o 

corpo do Douglas. Os moradores que 

preferem não se identificar, alguns 

disseram que o Douglas foi visto pulando 

os muros da creche pra fugir desse 

tiroteio que estava acontecendo e que o 

dançarino DG teria sido confundido, 

então, com traficantes. A morte do 

Douglas provocou protestos ontem no fim 

da tarde e por toda a noite, as ruas de 

Copacabana foram interditadas. Os 

manifestantes fizeram barricadas com 

fogo como a gente vê aí nas imagens e 

incendiaram um carro. E no meio da 

confusão alguns disparos foram ouvidos. 

Durante esse protesto um homem foi 

atingindo por um tiro na cabeça e 

morreu. Edilson da Silva dos Santos tinha 

27 anos. E a polícia ainda não sabe de 

onde partiu esse disparo. Essa 

comunidade do Pavão Pavãozinho, ela 

recebeu uma UPP, que é uma Unidade de 

Polícia Pacificadora, em 2009. A Regina 

Casé está de férias, mas ela divulgou uma 

nota obviamente lamentando muito a 

morte do dançarino, mostrando toda a 

sua tristeza, mas disse que é preciso que a 

polícia esclareça a história e que a 

verdade, seja ela qual for, não vai por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

fim, é claro, a esta tristeza, mas é o único 

consolo pra família, pros amigos, pra 

todas as pessoas né? Porque realmente a 

verdade tem que vir à tona, e as pessoas 

têm que saber o que realmente aconteceu 

com o DG. 

 

 

Amanhã eu vou receber aqui no estúdio o 

secretário de segurança do Rio, José 

Maria Beltran, ele vai, com certeza, 

repercutir este caso, a gente vai falar 

sobre outros casos de violência. O 

secretário tá lançando um livro, uma 

biografia sobre a vida dele, e já estava 

convidado para esse programa, e a gente 

vai acabar então, a gente vai conversar 

sobre isso, e muito mais.        

 

 

 

 

 

Figura 7 – Sequencia do Programa Encontro 

 

 

4.1.1 Construindo legitimidade: a performance de Fátima e o telejornalismo 

 

Fátima Bernardes inicia o programa Encontro, no final das manhãs de segunda a 

sexta, na Rede Globo, sempre sorrindo. Ao adentrar o estúdio, numa caminhada de 

como quem vem da coxia para o palco, ela dá bom dia ao telespectador, aos convidados 

do estúdio, à plateia e de forma mais intimista a quem está em casa. A postura da 

apresentadora é de quem está em casa e recebe os convidados. Neste momento, Fátima 

também anuncia os destaques daquela edição, como no dia 08.10.2013. 
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Fátima Bernardes: “Olá, bem vindo ao 

nosso Encontro. Que bom passar mais 

essa manhã na sua companhia.  

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela presença aqui 

(câmera enquadra a plateia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom dia pra você (aponta o indicador para 
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a tela como se falasse com quem está em 

casa).  

 

 

Bom dia para os meus parceiros Lair 

Renó (Lair responde: “Bom dia, bom dia 

gente” e acena para a plateia) e Marcos 

Veras (Marcos responde: “Bom dia, bom 

dia a todos”).  

 

Doutor Fernando Gomes Pinto prazer 

recebê-lo de novo, bom dia (ele responde 

o bom dia).  

 

 

 

 

Bom dia também para os meus 

convidados o ator Antônio Fagundes mais 

uma vez com a gente (ele acena para a 

plateia que aplaude), Bruno Fagundes 

também aqui, olha só, pai e filho 

trabalhando junto no teatro, a gente vai 

conversar sobre isso.  
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Olha, e a música hoje fica por conta de 

uma mulher po-de-ro-as. Prepara (coloca 

a mão na posição da coreografia da 

música) que vem aí: Anita (aponta para o 

espaço onde a banda fica e onde a cantora 

está)”. 

 
 

 

 
 

 

Figura 8 - Sequencia do Programa Encontro 

 

Neste diálogo de abertura do programa identificamos duas pistas das estratégias 

utilizadas por Fátima para estabelecer intimidade e informalidade com o telespectador. 

Quando diz bem vindo “ao nosso” Encontro, “que bom passar mais essa manhã na sua 

companhia”, agradece a “presença aqui” e fala direto para o telespectador “bom dia pra 

você”, Fátima estabelece uma relação de intimidade. Fechine (2008, p.41) explica, 

numa perspectiva semiótica, sobre esta estratégia comunicativa do programa. 

 

Esta “conversação” simbólica nada mais é que a estratégia 

comunicativa do texto construído a partir de hipóteses sobre o 

comportamento do provável espectador; comportamento este que 

passa a “fazer parte” do próprio texto, induzindo projetivamente um 

comportamento adequado de “leitura” ou o cumprimento de um 

determinado percurso interpretativo.  

 

Já a informalidade é construída a partir da descontração da apresentadora ao 

anunciar que a atração musical é Anita. Desde o trocadilho com parte da letra da música 

ao colocar a mão para frente como na coreografia e dizer soletrando “po-de-ro-sa” (na 

música a palavra “prepara” é dita soletrada), até quando revela ao público que quem 

“vem aí” é Anita.  
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Nesta escalada, tanto os enquadramentos de câmera quanto as palavras que ela 

utiliza, coloca o telespectador como companheiro de todas as horas. Essa é a construção 

do contexto comunicativo do programa. A performance de Fátima (corpo, 

enquadramento de câmera e fala) convoca esta intimidade e informalidade.  

O figurino também se torna elemento que ajuda na construção deste contexto. Nas 

edições analisadas, Fátima utiliza roupas e acessórios que estão na moda. Na edição do 

dia 08.10.2013, a apresentadora está com uma calça jeans flairy, uma blusa amarela 

com bordado nas mangas e na altura dos ombros, usa um colar grande por cima da 

blusa, relógio e esmalte vermelho nas unhas.  

Já no dia 02.09.2013, Fátima usa saia até a altura dos joelhos, sapatos de salto 

modelo scarpin fechados, uma blusa azul estampada, um colar grande, porém discreto 

(ele é fino e possui uma única volta) por cima da blusa, os cabelos estão presos num 

rabo de cavalo e, por isso, a apresentadora colocou duas argolas de tamanho médio, que 

ganham destaque no rosto à mostra, além de várias pulseiras no braço. 

Estes dois exemplos mostram como o figurino de Fátima ajuda a construir sentido 

na performance da apresentadora de programas classificados como entretenimento. Vale 

destacar aqui que no site do programa há uma sessão específica para o telespectador 

acompanhar com detalhes as roupas, sapatos e acessórios utilizados em cada edição do 

programa. 

A simpatia de Fátima ratifica o lugar construído para a mulher nos programas 

matutinos, principalmente quando classificados como variedades, como a própria 

emissora o faz. Na televisão brasileira, historicamente, à mulher cabia apresentar os 

programas voltados para o público feminino com assuntos ligados à rotina da dona de 

casa, e estas marcas estão presentes na performance desempenhada pela apresentadora. 

Isso nos diz também de uma construção cultural de como a audiência vai reconhecer o 

programa. Como aponta Maia (2012, p.10): 

 

O vínculo com a mulher e a esfera doméstica, interpretada como 

atribuição da subjetividade, pelo caráter pessoal das escolhas sobre 

decoração, alimentação, saúde, viagens, relações afetivas e sociais, foi 

utilizado para legitimar a configuração da relação comunicativa proposta 

por essas produções com o âmbito do entretenimento, através da 

denominação variedades (grifo da autora), empregada indistintamente na 

identificação de programas muito diferentes para públicos e horários 

diversos. 
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A Rede Globo define o Encontro com Fátima Bernardes como um programa de 

variedades que leva ao telespectador jornalismo e entretenimento. Sem dúvidas a 

trajetória da apresentadora na área jornalística a coloca num lugar diferenciado, por isso 

o destaque para a palavra jornalismo na definição do programa. Mas qual o lugar 

construído para Fátima Bernardes no programa? 

 
Figura 9 – Vinheta do programa Encontro 

 

O nome do programa já dá pistas do lugar reservado para a apresentadora ali. É 

Fátima Bernardes, e não outra mulher. Mesmo assim, essa característica da 

apresentadora dar nome ao programa é bem marcante nos programas classificados como 

entretenimento e variedades, como Hebe (apresentado pela cantora, atriz e 

apresentadora Hebe Camargo) exibido na Band e no SBT, Programa Silvia Poppovic 

(apresentado pela jornalista Silvia Poppovic) exibido no SBT e na Band, e Márcia (da 

apresentadora Márcia Goldschmidt) no SBT e na Band, só para citar alguns. A 

diferença, no caso de Fátima Bernardes, é que a carreira dela foi marcada no 

telejornalismo, principalmente na apresentação do Jornal Nacional, um dos principais 

telejornais noturnos do país e o mais antigo.  

Mas não é só no discurso da emissora que a relação entre Fátima e o telejornalismo 

se torna evidente. A cada tema discutido a apresentadora busca inserir informações a 

mais sobre os assuntos como dados de pesquisas. Durante a abertura do programa do dia 

07.10.2013, Fátima anuncia os temas que vão ser debatidos e logo em seguida inicia a 

discussão com a seguinte informação: “E a gente abre [inicia o programa] com um 

dado superinteressante de uma pesquisa americana que mostra o seguinte: a segunda-

feira é realmente o dia mais odiado da semana. Uma em cada três pessoas diz o 

seguinte: é o pior dia não tem jeito. E mais da metade, foram ouvidos duas mil, foram 

ouvidas duas mil pessoas, mais da metade diz o seguinte: eu passo o dia inteiro 

reclamando, resmungando”.  



91 

 

 Os assuntos que são destaques no dia no noticiário nacional também estão inseridos 

no roteiro do programa. Na edição de 02.09.2013, Fátima atualiza o telespectador sobre 

a turbulência em um avião que saiu de Madrid com destino a São Paulo durante a 

madrugada. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência em Fortaleza pela 

manhã, porque alguns passageiros ficaram feridos. No meio do programa a 

apresentadora chama o repórter Leal Mota Filho ao vivo para falar da situação naquele 

momento. O repórter está no aeroporto e entrevista até uma das vítimas. 

 

Fátima: “Doze pessoas ficaram feridas 

no voo JJ8065 da TAM, que saiu de 

Madrid com destino a São Paulo. De 

acordo com a empresa, passageiros e 

tripulantes se feriram por causa de uma 

turbulência. O avião teve que pousar em 

Fortaleza para que esses feridos 

pudessem receber atendimento. E eu vou 

conversar agora ao vivo com o repórter 

Leal Mota Filho que está no aeroporto de 

Fortaleza e tem outras informações pra 

gente. Bom dia Leal”. 

 

 
 

 

 
 

 

Leal: “Olá Fátima, muito bom dia a você 

e a todos que nos acompanham. Pois é, 

como você falou o voo JJ8065, da 

companhia aérea TAM saiu de Madrid, na 

Espanha, e tinha como destino São Paulo. 

Por volta de meia noite e quinze, esse voo 

sofreu uma turbulência. E aí os 

passageiros ficaram muito assustados. No 

momento havia cento e sessenta e oito 

passageiros e dezesseis tripulantes, 

alguns deles estavam inclusive sem cinto 
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de segurança, e acabaram, como você 

falou, feridos, doze pessoas ficaram 

feridas. Elas foram levadas hoje pela 

manhã a hospitais aqui de Fortaleza. 

 Ao nosso lado está uma dessas pessoas 

que ficaram feridas, a Luciana Melo, ela 

vai conversar agora com a gente. Foram 

pelo menos dez minutos de turbulência, é 

isso? Bom dia”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 – sequencia do programa Encontro 

 

A entrevistada responde a pergunta do repórter. A presença dela ali serve para 

legitimar a notícia, ela estava no avião e confirma a informação apresentada pelo 

repórter. A fonte, neste caso, autentica o relato. Ela foi vítima do acidente. Gutmann 

(2014) destaca que a voz que o repórter concede ao cidadão comum legitima o discurso 

jornalístico. A autora apresenta três posições, as mais utilizadas pelo telejornalismo, que 

configuram a participação do cidadão comum na construção da notícia. 

 

[...] a de ator da ação, a figura do participante direto do acontecimento ou 

do personagem construído para ilustrar determinado fato (o recém-

formado que ilustra o índice de jovens em busca do primeiro emprego, 

por exemplo); a de testemunha, quando é um observador do 

acontecimento e atua na reportagem de modo a relatar o que viu; e a de 

voz popular, quando aparece como mera audiência, sujeito comum que 

credencia o que se diz da notícia, estratégia cunhada de povo-fala ou fala-

povo (GUTMANN, 2014, p.80-81). 

 

Aqui temos mais um elemento do telejornalismo que reforça esta relação de 

Fátima com o telejornalismo e como ele é articulado ao programa. Não basta o repórter 

estar no “lugar do acontecimento”, ele se apropria do testemunho da fonte como 

estratégia de autenticação do relato, tal qual num telejornal. A fonte, neste caso, é o ator 
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da ação. Luciana Melo estava no avião e viu como tudo aconteceu, por isso, é a pessoa 

autorizada para descrever os momentos de pânico dentro do avião. 

 

Luciana Melo: “Bom dia. É...no mínimo, 

no máximo, no mínimo...não sei que eu 

tava dormindo no momento. Só sei que 

quando eu acordei eu fui arremessada no 

teto, bati com a cabeça, chegou a romper 

o teto, e caí na outra poltrona já do lado, 

foi muito grito, muita coisa...eu nem sei te 

explicar direito que foi pânico, foi muito 

horrível. Meu esposo bateu pra cima 

também, caiu machucou também. Tinha 

uma menina do meu lado, caiu no chão. 

Um senhor caiu também. Caiu um montão 

de gente. Todos que estavam sem cinto 

caiu todos. Foi todo arremessado pro ar. 

Foi não sei como, só sei que foi 

arremessado igual a pipoca”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 11 – Sequencia do Programa Encontro 

 

Estão em jogo aqui, quando Fátima atualiza o telespectador ao vivo com a notícia no 

momento em que ela acontece, valores do jornalismo como atualidade e interesse 

público. O repórter está no aeroporto de Fortaleza, onde conversa com os passageiros 

que sofreram a turbulência. Estes contam o que aconteceu dentro do avião e 

demonstram medo de enfrentar mais dois voos para chegar em casa. 

Para Gutmann (2014), a atualidade convoca o telespectador para uma realidade de 

mundo cotidiano. O momento que a informação acontece é atual, convoca uma noção 

de aqui e agora do fato. Esses elementos são reconhecidos e partilhados pela audiência, 

que legitima o aspecto espaço-temporal do jornalismo. Já o interesse público, a autora 

destaca que é ele quem vai dizer como uma informação com determinado 
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enquadramento vai ser compreendida pela audiência. A partilha deve ser social e a 

forma como o assunto é direcionado aos telespectadores tem como base a vida cotidiana 

da sociedade onde o programa está inserido. 

Mas não são apenas os recursos do telejornalismo que legitimam um lugar de 

autoridade para ela no programa. A performance desempenhada pela apresentadora 

também é um norteador para compreender qual lugar construído para ela no Encontro. 

O autor Paul Zumthor (2007), que desenvolveu o conceito de performance, entende que 

o ato de comunicar34 convoca o ato de leitura de quem recebe a informação. 

“Comunicar (não importa o quê: com mais forte razão um texto literário) não consiste 

somente em fazer passar uma informação; é tentar mudar aquele a quem se dirige; 

receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação” (Zumthor, 

2007, p.52). Essa leitura implica na interpretação que o leitor faz do conteúdo 

informado a partir de sentidos individuais (da história de vida do indivíduo) e coletivos 

(partilhados socialmente). 

O enquadramento de câmera também ajuda nesta partilha de sentidos (GUTMANN, 

2014). Quando Fátima vai falar sobre o acidente, o enquadramento muda, assim como o 

tom. O plano é fechado, na altura dos ombros e a apresentadora mantém um semblante 

sério, já que o assunto é uma turbulência em um avião e alguns passageiros e tripulantes 

ficaram feridos. A partilha vem exatamente dos telejornais, que utilizam este 

enquadramento na bancada, e todo o contexto já situa o telespectador de que ali é 

notícia e o assunto é sério. 

 

Pensadas enquanto estratégia de presentificação, o que supõe 

competências do leitor, as performances funcionam, no telejornal, para 

dar corpo, materializar sentidos. Os sujeitos falantes encarnados em 

diferentes corpos atuam no texto como indicadores expressivos de 

determinadas performances, em tese, reconstruídas pelo espectador. De 

fato, só temos acesso aos eventos construídos pelos programas a partir 

dessas camadas de mediação, conformadas pela voz, pelo gesto, pelos 

posicionamentos de câmera, pelo olhar, entendidos como dispositivos de 

performatização (GUTMANN, 2014, p.75-76).  

 

O que diferencia Fátima Bernardes, além do sujeito de fala corporificado através das 

marcas dos quase 30 anos de atuação da apresentadora na área jornalística e nos 

                                                           
34 O autor se refere ao texto literário. Aqui, a aproximação se faz válida por entender que no estudo sobre 

telejornalismo a performance desenvolvida pelo mediador envolve a mesma partilha de sentidos que 

Zumthor chama atenção nos textos literários. A performance desempenhada pelo mediador é um texto, 

que é lido pelo receptor e interpretado a partir dos sentidos partilhados por ele. 
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telejornais, é a forma como o programa articula as marcas do jornalismo com o 

entretenimento. Fátima partilha com a audiência sentidos que legitimam este lugar de 

credibilidade do jornalista. Por exemplo, a jornalista Ana Maria Braga apresentadora do 

programa classificado pela Rede Globo como variedades, Mais Você, que vai ao ar de 

segunda a sexta às 08h30, também chama repórteres ao vivo e atualiza o telespectador 

das notícias. Mas ainda assim as marcas e valores do entretenimento e do jornalismo 

cultural são mais marcantes, que as de um telejornal, como acontece no Encontro. 

Ao analisar a relação do entretenimento do Mais Você com o jornalismo, Maia 

(2012) percebe que a condução da informação ganha enfoque diferente no programa, 

tanto na forma como este vai se endereçar para o telespectador, quanto da forma como 

Ana Maria Braga vai desempenhar a performance.  

 

No Mais Você a audiência é posicionada como a família, simbolizada 

mais fortemente na figura da mulher, como alguém que tem múltiplas 

atividades e não costuma acompanhar os noticiários. Esse contexto de 

relacionamento do programa torna possível incluir todos os assuntos, 

abordados de modos diversos com a preocupação do esclarecimento, da 

orientação e do aconselhamento para escolhas práticas e aquelas mais 

pessoais. Ana Maria Braga faz uma tradução dos acontecimentos, mas 

assume um entrelugar, do qual se posiciona como quem reúne as 

competências para buscar as informações jornalísticas, mas, também, se 

identifica com a audiência que demanda informação, como cidadã, 

mulher, trabalhadora, dona-de-casa, mãe, chefe, fã, entre outros (MAIA, 

2012, p.258). 

 

 

A proposta desta análise não é comparar programas e apresentadoras, mas sim uma 

forma de exemplificar como o lugar de Fátima Bernardes, por mais que tenha forte 

influência da trajetória dela enquanto jornalista, se equipara aos dos programas de 

entretenimento. O que diferencia Fátima de Ana Maria Braga, por exemplo, são as 

marcas do telejornalismo presentes na performance de Fátima. Ela muda de semblante, 

fica mais séria, e é como se houvessem duas Fátimas ali: a que apresenta o Encontro e 

mantém as estratégias de informalidade e intimidade; e a que possui a essência 

jornalística, se posiciona diante da câmera como se estivesse em um telejornal. 

Segundo Maia (2012), ainda que Ana Maria Braga seja jornalista, a trajetória dela 

foi construída no referencial de celebridade.  

 

“Ana Maria Braga assume uma posição, à frente do programa, marcada 

pela personalização e pela condição de celebridade, como modo para dar 

sentido ao mundo, seja aquele trazido por informações jornalísticas, seja 
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através do recurso ao entretenimento, através da manifestação do riso, 

choro, convoca o processo de individualização para aspectos e questões 

que têm, ao contrário, escopo social”. (MAIA, 2012, p.249) 

 

Os sentidos partilhados, a partir desta construção feita por Fátima, nos dizem do 

contexto comunicativo desenvolvido na relação entre apresentador e telespectador. 

Apesar de Ana Maria Braga também destinar parte do programa para apresentar notícias 

factuais, os valores do telejornalismo não ficam tão evidentes quanto em Fátima, pela 

trajetória dela. 

Ao mesmo tempo, os paratextos que circundam o Encontro, tensionam o lugar que é 

destinado à Fátima no programa. Apesar da trajetória de Fátima ter sido construída 

profissionalmente no telejornalismo, ao assumir o programa de entretenimento, a figura 

feminina deixou de ser da jornalista apresentadora, enquanto autoridade na bancada, 

para a da mulher que toma conta da família e fala de assuntos que vão interessar as 

mulheres, ainda que os homens participem ativamente de uma edição, como no dia da 

dieta em 02.09.2013, que três homens relatavam os desafios para perder peso. 

Nesta mesma edição, Fátima conta a experiência que teve com os trigêmeos, quando 

eles ainda eram bebês. A fala sobre a vida pessoal, não como profissional, mas como 

mãe, que cuida dos filhos, reforça este lugar da mulher que toma conta da família. A 

conversa é com o psicanalista Francisco Daudt, que fala sobre a forma de alimentação 

na época em que era criança, que não podia desperdiçar a comida, e ele virava, então, a 

lata de lixo, porque não podia deixar comida no prato para jogar fora. 

 

Fátima: O pediatra dos meus filhos, logo 

que eles nasceram, me falou isso. 

Cuidado pra não virar a lata de lixo. 

Porque aí traz a papinha da criança, 

sobrou um pouquinho, prova. Eu consegui 

não fazer, mas a minha babá...engordou. 

Na época ela falava: Ó, você não tá 

virando a lata de lixo, tô virando eu, 

porque eu tô comendo tudo o que eles não 

comem. E eram três né doutor? 

 
 

 

Figura 12 – Performance da apresentadora Fátima Bernardes (02.09.2013) 
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Mas, estas marcas da dona de casa são reforçadas pela propaganda da empresa de 

alimentos SEARA, a qual Fátima é garota propaganda. Os comerciais, exibidos nos 

intervalos da grade televisiva da emissora, mostram a apresentadora no ambiente 

doméstico, principalmente na cozinha, onde fala sobre os produtos da marca e atua 

como dona de casa. O diálogo dela é com a dona de casa que precisa de dicas para 

escolher o produto certo para alimentar bem a família. 

 

 

 

 

Figura 13 – Fátima Bernardes no comercial da Seara
35

  

 

Outra marca dos programas classificados como entretenimento, tensionada por 

Fátima Bernardes, é a presença da figura masculina. No Mais Você é representada pelo 

boneco de fantoche de um papagaio, o Louro José; no Hoje em Dia pela figura dos 

apresentadores Celso Zucatelli e o chef de cozinha Eduardo Teles, ao lado da jornalista 

Cris Flores; só para citar alguns da faixa de horário matutino.  No Encontro, apesar do 

jornalista Lair Renó ser o parceiro que está diariamente presente no estúdio, o lugar 

designado para ele por Fátima é de coadjuvante. Ele só tem voz quando autorizado por 

ela.  

No Encontro, o jornalista Lair Renó fica sentado em uma cadeira próxima a dois 

monitores de LCD. Nesse espaço, ele informa o que os telespectadores postam no 

Twitter e os resultados das pesquisas feitas durante o programa, que são respondidas 

através do site do programa. Ele também comenta sobre assuntos ligados a internet, 

como vídeos postados no youtube. Mas a participação dele só acontece quando 

convocada por Fátima Bernardes. Na edição do dia 03.09.2013, programa sobre 

                                                           
35 Fátima no lugar da dona de casa na propaganda da Seara. Imagem retirada do site: 

https://edutakashi.files.wordpress.com/2014/06/image0021.jpg. Acessado em janeiro de 2015. 

https://edutakashi.files.wordpress.com/2014/06/image0021.jpg
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Fantasmas, Lair mostra os vídeos na internet que são registros de supostas aparições 

sobrenaturais. 

Fátima: “Lair, no youtube a gente pegou 

várias, é...”. 

 

 
 

Lair: “É, pesquisou vários vídeos de 

supostas aparições. Esses vídeos são 

difíceis de serem comprovados, a gente 

não sabe se são autênticos ou se são 

manipulados, mas tem, que que existem 

aos montes, existem. Vamos ver alguns 

deles”. (Neste momento Lair fala em 

direção a Fátima. Um pedaço da cabeça 

dela aparece no contraplano e Lair fica 

enquadrado de frente, como se a própria 

apresentadora estivesse no lugar do 

telespectador. O enquadramento chama 

atenção para a voz que Fátima delega a 

Lair. Ele não fala diretamente para a 

câmera, ele fala para ela.)  

 

 
 

 

 
 

 

Fátima: “Massa, olha doutor [Fernando 

Gomes Pinto, neurocirurgião] vamos 

prestar atenção hein”. (Nesse momento 

eles falam ao mesmo tempo enquanto as 

imagens são mostradas) 
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Lair: “Tadeu [Tadeu Schimtd, que fazia o 

quadro Fantasmagoria no Fantástico e é 

um dos convidados do estúdio] já deve ter 

visto esses vídeos aí”. 

  
 

 
Figura 14 – Sequencia do Programa Encontro 

 

Lair descreve os vídeos em off, enquanto as imagens tomam toda a tela do televisor. 

Ele fala do número de acessos de um dos vídeos. E logo Fátima interrompe convocando 

um dos convidados, o cineasta José Mujica, ator e criador do personagem Zé do Caixão, 

para comentar um dos vídeos, que segundo a apresentadora parecia filme. Enquanto 

Mujica fala Lair tenta até interferir, mas não consegue, e Fátima não interrompe o 

convidado, deixa que ele continue sem validar a tentativa de intervenção do parceiro. 

Tadeu Schimitd também comenta sobre o vídeo e Lair só consegue falar um breve “Faz 

bem melhor com certeza”, ao concordar com Schimitd sobre as técnicas do cinema que 

produzem efeitos muitos melhores que alguns vídeos postados na internet. Ele não é 

incorporado ao debate, nem consegue acrescentar contribuições acerca da discussão. 

Uma situação bem diferente da identificada por Maia (2012) nos programas Hoje em 

Dia e Mais Você. No primeiro programa, a autora aponta que as marcas entre os gêneros 

televisivo e sexual estão imbricadas. Gênero Televisivo, pelo discurso do programa que 

atualiza marcas culturais da sociedade patriarcal e conservadora e Gênero Sexual, pela 

forma como a questão do feminino é tratada pelo programa, numa perspectiva de 

subordinação. 

A presença de um jornalista com autoridade diferenciada em relação aos 

demais apresentadores, em um programa de variedades voltado para 

mulheres, e os valores destacados por todos os apresentadores expressam 

uma visão de mundo predominante que é tradicionalista e patriarcal do 

Hoje em Dia. É essa a referência central oferecida para produzir a coesão 

dos múltiplos sentidos exibidos na produção que combina uma ampla 

diversidade de temas, no jornalismo, em sua versão moderna e 

normatizadora, e no entretenimento, mas mantém o acento em assuntos 

policiais. A voz masculina é centralizadora, como evidenciaram as 

análises, com a atuação de Celso Zucatelli na condução das vozes dos 

outros apresentadores, na legitimação destas e na indicação às duas 

mulheres, a jornalista Chris Flores e a modelo e estudante de jornalismo 

Gianne Albertoni, de posições marcadas por estereótipos relacionados ao 

mundo feminino (MAIA, 2012, p.194). 
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Sobre o segundo programa a autora aponta a figura do papagaio fantoche, Louro 

José, como representante de uma série de sentidos: conferir ludicidade ao programa, 

compartilhar as dúvidas dos telespectadores, e ao mesmo tempo atuar como um 

moderador de Ana Maria Braga, ainda que de forma implícita. 

 

O Louro José pode ser considerado como um celeator que expressa no 

programa o acento no lúdico e na cultura popular, como a tradução de um 

estereótipo depreciativo, já que envolve o pressuposto que relaciona a 

mulher aos hábitos de intensa conversação e esta é característica principal 

da ave, que se destaca por reproduzir a fala humana. Há um duplo sentido 

que confere ao papagaio a condição de comunicador, assentada na 

analogia com a condição falante do ser humano. Mas, também, é possível 

inferir a inscrição, implícita, de um pensamento na sociedade que destaca 

o quanto a mulher gosta de falar, “como um papagaio”, o que, mesmo na 

acepção popular, remete ao sentido de repetição, imitação, típica da ave, 

que torna-se pejorativa para as faculdades do ser humano (MAIA, 2012, 

p.240). 

 

No Encontro esta marca da figura masculina, presente em alguns programas de 

entretenimento, aparece de forma sutil. Fátima assume um lugar de mais autoridade e 

não de subordinação. Apesar de Lair Renó ser o parceiro de estúdio, que está em todas 

as edições e, teoricamente, apresentar com Fátima, na prática os papéis são diferentes 

dos programas de entretenimento citados. A subordinação é dele, que só está autorizado 

a falar quando ela determina. 

No Encontro, não só neste trecho mostrado, mas durante todo o programa, só tem 

voz quem é convidado por Fátima, seja quando ela deixa aberta a possibilidade de um 

debate, seja quando o entrevistado fala ao microfone, como Tadeu, e ela olha 

atenciosamente ao que ele tem a dizer, e até mesmo quando ignora intervenções, como 

as tentativas de Lair de participar da conversa, ou quando interrompe quem fala e inicia 

outro assunto mudando o rumo da conversa e do programa. 

Em todos os momentos é possível perceber como as marcas da trajetória de Fátima 

Bernardes estão delineadas no lugar construído para ela no programa. Os sentidos 

partilhados a partir da figura de Fátima Bernardes surgem da disputa entre performance 

da mulher jornalista, respeitada pela apresentação do Jornal Nacional, e o lugar 

reconhecido hegemonicamente pela sociedade brasileira da mulher que está ali para 

falar para outra mulher. 

As marcas do telejornalismo também ficam evidentes quando Fátima atua enquanto 

mediadora do debate. Se o assunto começa a desviar do foco do programa ou se existem 
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outras visões sobre o tema e o debate já extrapolou o tempo, Fátima interrompe, muitas 

vezes de forma abrupta, quem quer que seja. Na edição do dia 02.09.13, o psicanalista 

Francisco Daudt explica porque é tão difícil para a pessoa emagrecer e fala sobre dieta.  

  Daudt começa a falar dos hábitos alimentares da década de 50, quando ele era 

criança e a obrigatoriedade de comer tudo o que estava no prato. Como era um absurdo 

desperdiçar comida, e que as crianças, como ele na época, se tornavam uma espécie de 

“lata de lixo”, que comiam tudo só para não jogar fora, mesmo que isso acarretasse em 

ingerir uma quantidade de alimentos maior que a necessidade do corpo. Ele então fala 

sobre os exercícios físicos e, a partir deste momento, os convidados participam. 

Francisco: “[...]então havia muito exercício, exercício útil. Hoje em dia todo mundo 

paga pra fazer exercício inútil, não é? Andar na esteira...” 

Fátima: [interrompe quando ele começou a falar de malhar, só fez o gesto e 

balbuciou o início da palavra] “Ah, não...é inútil?” 

Francisco: “É, completamente inútil, onde você chega andando na esteira? Eu não 

chego a lugar nenhum”. 

O ator convidado, Henrique Fedorowicz, que perdeu mais de 60 quilos gesticula, ele 

não está enquadrado, mas está ao lado de Daudt e o psicanalista então sorri, como se a 

esteira tivesse levado o ator a algum lugar sim, e diz “olha aí ele, olha lá”. Fátima 

continua. Tudo acontece em espaços de tempo quase simultâneos. 

 

Fátima: “Chegou ao Encontro, chegou 

ao Encontro para mostrar que perdeu 68 

quilos”. 
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Francisco: [Antes de Fátima concluir a 

frase] “Não, mas eu estou defendendo 

gente como eu que tem verdadeira 

abominação de exercício físico, inútil, eu 

só gosto...por exemplo, na minha casa 

tenho dois andares eu subo e desço a 

escada várias vezes”. 

 
 

 

Fátima: “Que bom né doutor?”. 

 

 

 
 

 

Henrique: “O problema é arrumar uma 

casa de dois andares né?”. 
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Francisco: “Pois é, mas, mas também 

inútil...tem outros exercícios úteis que eu 

faço tá bem? [Fala diretamente para o 

ator] É esse mesmo que você está 

pensando.” 

 
 

 

 

Henrique: “Opa”.  

 

 
 

Francisco: “É (prolongado), aí me 

perguntaram, você faz todo dia? Não, não 

fui afortunado assim desse jeito. [Todos 

dão risada no estúdio] Mas é que eu tava 

me lembrando desta história”. [Termina 

de falar sorrindo e ao ator ao mesmo 

tempo] 

 

 
 

Henrique: “A medicina evoluiu doutor, 

você sabe...”. 
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Fátima: “Ô meu Deus, vamos voltar aqui 

pro assunto da, da motivação”. [Todos 

riem dela, que continua] Vamos voltar pro 

tema, vamos voltar pro tema”. [E faz um 

resumo do que Daudt estava falando]. 

 
 

 

Figura 15- Sequencia do Programa Encontro 

 

Este exemplo mostra como Fátima se comporta no programa. Ela está atenta a tudo 

que se diz pelos convidados e, por mais que deixe os convidados à vontade para manter 

um bate-papo extenso sobre o assunto, ela controla o tempo de debate e os rumos da 

conversa. Neste caso, o foco já estava mudando para a questão do desempenho sexual 

de Daudt e Fátima sentiu que estava na hora de interferir. 

Essa postura de autoridade e controle nos mostra como Fátima convoca as marcas 

da própria trajetória no telejornalismo. Ao delegar vozes no programa, tentar delimitar 

um espaço dela, onde é ela quem conduz o roteiro, ela quem decide sobre o tempo dos 

debates (mesmo tendo uma questão técnica de tempo por causa da duração do 

programa), ela quem decide se a pessoa falou pouco ou muito e precisa participar mais, 

Fátima tensiona as marcas do entretenimento. 

Apesar da disputa de sentidos entre os valores de cada gênero televisivo, as marcas 

do entretenimento deslocam a performance de Fátima para o senso comum, onde a 

apresentadora é bonita, bem vestida, simpática, que é capaz de debater sobre qualquer 

assunto. Só que os temas de política e economia, atribuídos ao universo masculino, não 

aparecem nas edições analisadas. Outra característica é a relação mantida com a plateia 

como os programas de auditório. 

No Encontro, Fátima reconfigura-se no lugar que um dia já foi ocupado por Hebe 

Carmargo, e outras apresentadoras que assumiram este tipo de programa ao longo da 

história da televisão no Brasil, como Márcia Goldsmicht. Estas duas apresentadoras 

convocavam um lugar de autoridade. A diferença de Fátima é a forma como ela articula 

os valores do telejornalismo, a partir da trajetória jornalística. 

Hebe ficou conhecida como “a madrinha da televisão brasileira”, já na década de 

1980. Ao longo dos anos em que apresentou um programa próprio na televisão, Hebe 
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foi modificando o formato na tentativa de se aproximar cada vez mais do telespectador.  

Uma das marcas da apresentadora, o sofá da Hebe, simbolizou bem esta intimidade com 

o público. Discutia assuntos polêmicos como Aids e aborto, e abria o debate sobre 

política36.  

Em entrevista para as páginas amarelas da Revista Veja, em 12 de agosto de 1987, 

Hebe explica à jornalista Isabel Taranto Reis algumas das mudanças que realizou no 

programa, que vamos mostrar nas transcrições abaixo. Primeiro, o questionamento pelos 

debates políticos que começaram a ser discutidos no programa de entretenimento. A 

apresentadora criticava e cobrava das autoridades soluções para os problemas do seu 

público. Característica que não era comum em programas de entretenimento, e muito 

menos do perfil de uma apresentadora mulher, ainda mais na década de 1980.  

 

Veja – Na televisão, você já criticou os constituintes, fala mal da 

política econômica e protesta contra o aumento do preço dos ônibus. 

Hebe Camargo agora está politizada? 

Hebe – Garanto que não fui eu quem mudou. Apenas estou 

acompanhando as mudanças do país. Antes, eu acreditava que 

política era uma coisa séria, que as pessoas se candidatavam porque 

queriam fazer alguma coisa em benefício da população. Agora vejo 

que essas pessoas, depois de eleitas, passam só a se autopromover, a 

querer cargos mais altos e pensar em interesses pessoais. Enquanto 

isso, salários baixam, o desemprego cresce e o custo de vida aumenta. 

Não sou política, tenho uma vida confortável e não preciso fazer 

demagogia. Mas não posso deixar passar essa situação em branco, 

calada37.  

 

Hebe trata a escolha pelos assuntos mais sérios com naturalidade. Percebemos aí 

uma estratégia para se aproximar do público. Na pergunta seguinte, a jornalista de Veja 

pergunta porque só naquele momento a apresentadora decidiu falar de assuntos que 

sempre existiram, e Hebe justifica que o conteúdo das cartas que ela recebia mudou. 

Antes eram pedidos amenos de ajuda para pagar parcelas do financiamento do carro, e 

depois se tornaram apelos de famílias que estão passando fome devido ao desemprego. 

A jornalista de Veja questiona, então, se o público aceitou esta mudança. 

 

                                                           
36 Informações retiradas da coluna Gente, da Revista Veja no portal online, em 16.08.2012. Disponível 

http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/gente/hebe-camargo-a-vida-da-diva-da-televisao-brasileira/. 

Acessado em janeiro de 2015. 
37 Trecho retirado da entrevista da apresentadora Hebe Camargo à Revista Veja, em 12 de agosto de 1987, 

nas páginas amarelas, p.5. A revista digitalizada foi encontrada no acervo digital da revista disponível em 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=988&pg=5. Acessado em janeiro de 2015. 

http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/gente/hebe-camargo-a-vida-da-diva-da-televisao-brasileira/
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=988&pg=5
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Veja- O público que se acostumou a gostar da Hebe brincalhona e 

engraçada não ficou espantado com a sua mudança? 

Hebe- Acho que não. No meu programa, tento balancear bem as 

coisas: dou meus recados, mostro minha surpresa com a situação do 

país, mas não deixo de oferecer alegria, piadas, shows e 

divertimentos. Ao fazer graça, estou contribuindo para que o público 

se divirta. Não dá para ficar falando só de desgraças na televisão. 

Mas sinto que, se ficasse fazendo um programa só com alegria, ele 

tenderia a se tornar irreal, a cair fora do cotidiano das pessoas38. 

 

Através destes dois trechos de uma entrevista com Hebe Camargo encontramos 

alguns indícios que nos mostram como a apresentadora, desde aquela época, buscou 

construir estratégias que garantissem tanto uma aproximação com o público, quanto de 

uma autoridade. Ao abordar temas do cotidiano e levar discussões políticas para cobrar 

das autoridades soluções e para esclarecer esses assuntos para o público, Hebe provoca 

uma mudança no formato que se tinha dos programas de entretenimento.  

Fátima não constrói sua estratégia por este caminho. Assuntos do cotidiano estão 

mais presentes no programa como o cotidiano familiar, moda, beleza, educação de pais 

e filhos; do que assuntos de política. Quando o secretário de segurança pública vai ao 

programa é para falar sobre o livro autobiográfico que escreveu, e não o problema da 

segurança no Rio de Janeiro (como ela mesma afirmou na edição de 24.10.2014, quando 

falava sobre a morte do dançarino DG).  

Como ela já ia ao programa, a apresentadora abordaria na entrevista, também, este 

assunto. É exatamente pela performance de apresentadora de telejornal, que Fátima 

busca o lugar de autoridade. Os atos performáticos são distintos quando o assunto é uma 

notícia jornalística, ou quando a apresentadora discute os temas classificados como de 

variedade. Por isso, entendemos que o lugar de Fátima no Encontro é uma 

reconfiguração, já que as estratégias para convocar a autoridade da apresentadora são 

através dos valores do telejornalismo. 

 

 

 

 

                                                           
38 Trecho retirado da entrevista da apresentadora Hebe Camargo à Revista Veja, em 12 de agosto de 1987, 

nas páginas amarelas, p.5-6. A revista digitalizada foi encontrada no acervo digital da revista disponível 

em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=988&pg=5. Acessado em janeiro de 2015. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=988&pg=5
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4.2 JOGO ABERTO 

 

No dia 5 de fevereiro de 2007 estreia o programa futebolístico da emissora Band, o 

Jogo Aberto. Apresentado pela jornalista Renata Fan, o programa vai ao ar de segunda a 

sexta, das 11h10 às 13h, e destaca a figura feminina como um diferencial dentro do 

universo do futebol, que culturalmente é considerado masculino. O programa ainda 

conta com a participação39 dos ex-jogadores Denilson e Ronaldo Giovaneli, do 

jornalista Alex Muller, do radialista Chico Garcia e dos narradores esportivos Ulisses 

Costa e Héverton Guimarães. 

Renata Fan40 tem 33 anos, é formada em direito e jornalismo. A apresentadora 

começou a trabalhar em rádio no ano de 1995, na Rádio Transamérica de Santo Ângelo, 

e exercia a função de locutora. Em 1997, em Porto Alegre, apresentou o programa sobre 

cultura, Tele Domingo, da emissora RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do 

Sul. Interrompeu a carreira nesta área para concluir o curso de direito. 

De 1999 até o ano de 2002, seguiu a carreira de modelo. Nesse período ganhou 

concursos de beleza como Miss Santo Ângelo, Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil. 

Disputou Miss Universo em Trinidade e Tobago, no Caribe. E foi eleita a Miss 

Universitária Mundial, na Coréia do Sul. No ano de 2002, Renata Fan deixou a carreira 

de modelo para cursar a segunda graduação, jornalismo. 

Já estudante de comunicação, em 2003, Renata foi convidada para fazer um teste na 

emissora Record, para apresentar programas esportivos. Aprovada, comandou o 

programa Terceiro Tempo ao lado do jornalista e comentarista Milton Neves, domingo à 

noite; além do programa Debate Bola, que ia ao ar ao meio dia. Renata também foi 

apresentadora da Rede Mulher, e apresentou o programa esportivo Golaço, de 2005, ano 

em que concluiu a faculdade de jornalismo, a 2006. 

Em 2007, a jornalista passou a comandar o programa Jogo Aberto da Band. No site 

oficial do programa a emissora define a apresentadora como “uma bela mulher que sabe 

tudo de futebol” e complementa “Renata Fan é a primeira mulher a comandar um 

                                                           
39 O elenco do programa foi atualizado após a morte do comentarista Dr. Osmar, em 11.07.2014. 

Formado em medicina e jornalismo, ele atuou como médico ortopedista e como comentarista e narrador. 

Doutor Osmar de Oliveira está presente nas edições analisadas para este corpus. 

40 Informação disponível em www.renatafan.com.br acessado em agosto de 2014. 

http://www.renatafan.com.br/
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programa de futebol. Ela reúne o talento de uma grande apresentadora com o know how 

específico do esporte, duas qualidades raras mesmo nos homens” 41. 

Por esta afirmação da emissora percebemos qual o lugar que o programa destina a 

Renata Fan. Não basta ser uma mulher que entende de futebol, a imagem conta como 

uma marca, aqui se trata de “uma bela mulher”. O senso comum, que delimita o futebol 

ao universo masculino, também está presente na descrição de Renata pelo programa. 

Segundo a emissora, ela reúne duas qualidades, que nem mesmo os homens, habilitados 

a falar do assunto, possuem. O destaque não é para uma mulher que gosta de esportes e 

entende de futebol, porque também nutre essa paixão cultural por esta prática esportiva. 

Mas sim, para a mulher que possui uma característica incomum (o know how específico 

do esporte), porque é raridade até entre os homens.  

O cenário não possui muitos elementos cênicos e as cores verde (que remete à cor 

dos gramados) e branco (neutralidade) predominam. O estúdio possui três ambientes: a 

bancada, que no telejornalismo configura o lugar de autoridade do apresentador 

(COUTINHO e PEREIRA, 2013); logo ao lado um monitor de LCD preso à parede 

destaca o local pelo qual a apresentadora estabelece contato com os repórteres ao vivo; e 

um tablado onde ficam as cadeiras dos comentaristas, que participam do debate que 

acontece do meio para o final do programa. 

 

 
Figura 16 – Panorâmica do Programa Jogo Aberto 

 

Renata Fan incorpora o discurso da emissora de uma apresentação em tom 

descontraído. Sempre sorridente, a apresentadora demonstra estar à vontade para falar 

de esportes, principalmente o futebol, o qual ela assume ser apaixonada. “A gaúcha é 

tão alucinada pelo futebol que quando não está trabalhando ou está sozinha em casa, no 

prédio onde mora em São Paulo, é capaz de pegar o interfone e conversar horas e horas 

                                                           
41 Informação disponível no site da emissora http://esporte.band.uol.com.br/jogoaberto/o-programa.asp 

acessado em agosto de 2014. 

http://esporte.band.uol.com.br/jogoaberto/o-programa.asp
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com o porteiro sobre o mundo da bola”42. Após cumprimentar os telespectadores, 

Renata anuncia os principais assuntos do programa seguindo um pouco o modelo da 

escalada tradicional dos telejornais. 

Renata: “Bom dia pra você que 

acompanha o Jogo Aberto, agora a gente 

chega com muita informação.  

 

 

 

 

 

Depois da rodada do final de semana a 

tabela do brasileirão teve mudanças na 

parte baixa (ênfase nesta palavra): em 

jogo polêmico o São Paulo despachou o 

Vitória no Morumbi, e contou com uma 

ajudinha do Flamengo que segurou o 

Vasco da Gama. Já na outra ponta, é 

(prolongado) a gente vai mostrar, o 

Cruzeiro e o Grêmio seguem firme.  

O programa vai mostrar também o 

empate do Corinthians com o Atlético 

Mineiro e o acidente incrível com o piloto 

Dário Franchitti na Fórmula Indy”.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 17 – Sequencia do Programa Jogo Aberto   

                                                           
42 Afirmação sobre a paixão da apresentadora por futebol está no site de Renata Fan, na parte da biografia 

dela sobre curiosidades. Disponível http://www.renatafan.com.br/biografia/curiosidades.htm. Acessado 

em agosto de 2014. 

http://www.renatafan.com.br/biografia/curiosidades.htm
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Nesse momento entra a imagem do acidente grave. Em seguida entram os teasers43 

dos repórteres anunciando os destaques de cada partida que teve no final de semana. A 

edição é do dia 07.10.2013, uma segunda-feira. A imagem volta novamente para Renata 

Fan, que faz um breve comentário sobre o último teaser, o time Internacional (que a 

apresentadora torce e não esconde do público, ela fala abertamente sobre isso no 

programa. O que é uma característica, todos os participantes assumem pra qual time 

torcem) venceu o rival Fluminense, em Caxias do Sul, depois de várias partidas sem 

ganhar. 

Renata: “Sai zica! Não é?  

 

 

 

 

 

Aliás, agora notícias ao vivo direto do 

CT [Centro de Treinamento] do 

Coritnthians com a Taynah Espinoza. 

Taynah bom dia pra você. Quais são as 

novidades do timão pro jogo contra o 

Atlético Paranaense?”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 18 – Sequencia do Programa Jogo Aberto   

 

                                                           
43 Recurso utilizado nos telejornais durante a escalada (nome dado a abertura do telejornal onde os 

apresentadores vão anunciar os principais destaques do programa para o telespectador) para anunciar de 

forma mais impactante a notícia. O repórter anuncia o assunto principal que o telespectador vai conferir 

na reportagem feita por ele (repórter) ao longo do telejornal. 
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O telespectador sabe que a escalada do programa ainda não acabou por causa da 

música de fundo chamada de BG (background), que identifica a abertura do Jogo 

Aberto. É o mesmo áudio da vinheta, que permanece durante o anuncio dos destaques 

do dia. Após as informações da repórter ao vivo Renata continua. 

 

Renata: “Tá combinado, a gente 

conversa daqui a pouquinho mais sobre o 

Corinthians e já já os gols da série A, da 

série B, gols internacionais, as polêmicas, 

e foram muitas no final de semana, e os 

incidentes no Frasqueirão [como é 

chamado o estádio do time ABC de Natal] 

no jogo entre ABC e Palmeiras. Daqui a 

pouquinho”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 19 – Sequencia do Programa Jogo Aberto   

 

A escalada, momento do programa jornalístico televisivo quando são anunciados 

os principais assuntos que o telespectador vai ver no noticiário, reforça as marcas do 

telejornalismo de atualidade e interesse público. A primeira impressão é a de que Renata 

realmente é quem comanda o programa com a autoridade do apresentador, que 

estabelece os limites e as regras da relação com o telespectador. 

Esta relação fica evidente quando ela apresenta os principais assuntos que vão 

ser abordados durante o programa, a forma de se dirigir ao telespectador numa 

construção de intimidade ao dizer “tá combinado, a gente conversa daqui a pouquinho”, 
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e de aproximação com o público ao convocar quem está assistindo a participar do 

programa “Sai zica! Não é?”. 

O programa vai para o comercial. Toda a escalada é feita em pé próximo à parte do 

cenário destinada para as entradas dos repórteres ao vivo. Na volta, Renata já está 

sentada na bancada, ela reitera o que o telespectador vai conferir ao longo do programa, 

destaca principalmente os gols do fim de semana e as polêmicas no futebol. Em seguida 

cumprimenta o ex-jogador Denilson. Apesar de a emissora classificar Renata Fan como 

a apresentadora do programa, a presença masculina de Denilson é frequente nas edições. 

 
Figura 20 – Denilson e Renata Fan na bancada do Jogo aberto 

 

A partir deste momento começa a ficar evidente como as funções de alguns 

elementos utilizados pelo programa apresentam certo deslocamento do que é 

socialmente partilhado. Por exemplo, a escalada guia o telespectador para identificar o 

programa como telejornal esportivo temático. A presença de Renata Fan como 

apresentadora, que anuncia a escalada, leva o telespectador a acreditar no discurso da 

emissora do lugar diferenciado que ela ocupa enquanto mulher no comando de um 

programa historicamente pertencente ao universo masculino. A bancada como elemento 

de configuração de autoridade, onde através dela o apresentador delimita as regras da 

relação entre o lugar de quem anuncia a notícia e de quem a recebe. “A bancada deixa 

de ser o objeto de maior destaque, ao lado do apresentador, para se tornar mais um 

acessório” (COUTINHO e PEREIRA, 2013, p.7-8). 

A estrutura do Jogo Aberto, a partir do segundo bloco, engloba entradas ao vivo dos 

repórteres, VTs com lances de jogos que possuem apenas narração das partidas cobertas 

pelas imagens, reportagens, e próximo ao final do programa inicia o debate com os 

comentaristas. Neste momento, nas edições analisadas, Denilson vai embora para 

participar do outro programa esportivo da emissora, Os donos da bola, que vai ao ar 

logo após o Jogo Aberto. 
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Até, então, todo o formato do programa se estrutura através das marcas do 

telejornalismo, incluindo aí os programas temáticos. Mas, é na interação entre Renata e 

Denilson que esses sentidos socialmente partilhados são reconfigurados pelo programa. 

As trajetórias profissionais de Renata e Denilson (que atua como parceiro de 

apresentação) determinam o lugar que cada um ocupa no programa, a partir da 

performance que desempenham na condução do noticiário esportivo televisivo. 

 

4.2.1 Campo de tensão: o feminino no universo masculino 

 

O Jogo Aberto causa uma primeira impressão de quebra de paradigmas em relação 

ao modo como nos relacionamos com os programas de esporte na televisão brasileira. A 

figura da mulher ocupando lugar de protagonista em um programa, o da apresentação, 

num ambiente culturalmente masculinizado, leva a crer que a proposta é ir de encontro 

ao conceito conservador, que por muitos anos habitou a TV brasileira (e em alguns 

casos ainda habita), da mulher sinônimo de leveza, suavização e embelezamento da 

cena. 

A marca de Renata Fan no programa é a simpatia. Ela está sempre sorridente, e 

assim anuncia as principais notícias sobre o futebol e os esportes no Brasil e no mundo. 

Como a apresentação conta com a participação do ex-jogador de futebol Denilson, a 

apresentadora tenta estabelecer uma relação de descontração e intimidade ao chama-lo 

de “Dê” e ao ser chamada de “loira”, “loirão”.   

Ao longo das edições fica evidente o lugar destinado para cada um deles. Renata 

reforça a representação da mulher objeto de desejo. Não só pela forma que é tratada 

pelos homens que participam do programa, como “loirão”, que no vocabulário popular 

significa mulher loira, dentro dos padrões de beleza, que possui o corpo perfeito, das 

mulheres que estampam as capas das revistas masculinas. Mas também, pela forma de 

se vestir. 

O figurino de Renata é composto por roupas coladas ao corpo, que legitimam 

também a figura da modelo, manequim. Na edição do dia 07.10.2013, a apresentadora 

está com uma calça skinny (o jeans é bem justo às pernas tanto na coxa quanto na 

panturrilha) cirrê (tecido que imita couro) preta e uma blusa de manga três quartos 

vermelha, um pouco mais folgada e um ankle boots (botas sem cano ou com canos bem 

baixos) de salto agulha.  
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No dia 09.10.2013, Renata apresenta o programa com um vestido. O tamanho é 

curto, as pernas da apresentadoras ficam evidentes, ela usa um scarpin, e o modelo é 

colado ao corpo, com uma manguinha sobre os ombros. Este figurino alimenta o 

estereótipo da mulher objeto de desejo. Denilson também reforça este lugar ao dirigir o 

olhar para as pernas da apresentadora que está sentada ao seu lado, como vamos ver na 

sequência de imagens à seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Sequencia de Programa Jogo Aberto (09.10.2013) 

 

Ao longo do programa percebemos também que os papéis de Renata e Denilson são 

bem delimitados. A Renata cabe anunciar as notícias e reportagens, conduzir o 

programa, porque ela é jornalista e está habilitada tecnicamente a exercer a função de 

apresentadora, que é autenticada pela própria imagem. Já a Denilson cabe comentar 

sobre os destaques do dia, pois é ex-jogador e entende sobre o mundo dos gramados. A 

seguir vamos ver dois exemplos dessa relação. 
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Edição 22.04.2014 

Renata: “Olha, falando em tênis, não tem 

notícia legal não viu, porque o Novak 

Djokovic, de novo, no departamento 

médico. Tem uma homenagem bonita na 

maratona de Boston e ainda: Messi 

passando mal de novo, um giro de 

notícias pelo esporte agora no Jogo 

Aberto”. 

 

 
 

 
 

Figura 22 – Sequencia de Programa Jogo Aberto  

 

 Acima, Renata anuncia os assuntos que são destaques no giro de notícias. Essa 

característica está presente nos telejornais mais engessados, os quais os apresentadores 

se limitam a ler a informação contida no teleprompt, sem fazer comentário ou emitir 

opiniões (função do âncora e que mesmo assim no formato do telejornal é limitado, pois 

só destaca um assunto).  

Já na edição do dia 07.10.13, o exemplo é do papel de Denilson de comentarista 

esportivo. Houve um acidente na Fórmula Indy e, após a reportagem sobre o caso, 

Renata faz um breve comentário lamentando a situação do piloto, que perdeu a corrida. 

Em seguida pergunta ao ex-jogador sobre o acidente. O que fica evidente neste diálogo 

é que Renata não ultrapassa o limite da posição que é destinada a Denilson. Se ele é o 

comentarista, a ela cabe apenas requisitar a opinião dele sobre o fato. 

Renata: “Obviamente, bem desolado, né, 

o Hélio Castroneves (piloto que sofreu o 

acidente). Não foi legal, o fim de semana 

trágico pra ele. E o acidente hein 

Denilson?”. 
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Denilson: “Você viu?”. 

 

 
 

 

Renata: “Não, terrível.  

 

 
 

 

Denilson: “Impressionante, 

impressionante. Esses pilotos Renata, a 

gente tem que idolatrar mesmo. Olha, 

olha esse acidente (é o do piloto Hélio. As 

imagens tomam a tela toda e a voz dele 

fica em off). [Renata diz rapidamente 

“olha a loucura”] Ó, isso é incrível e 

felizmente não aconteceu nada né? Quem 

olha a imagem assim fala bom”. 
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Renata: “Imagina a frieza do câmera 

fazendo a imagem, não é?” 

 

 
 

 

Denilson: “Frieza do câmera? Aqui é 

como se fosse profissional pra caramba, 

viu? Porque se sou eu ali, fia, na hora que 

eu escuto o barulho, eu ó, já corro. Mas 

felizmente não aconteceu nada. Olha que 

imagem mais forte.” 

 

 
 

 

Renata: [Ao mesmo que Denilson] “Não, 

não aconteceu nada mais sério, as 

informações são boas nesse sentido”. 

 
 

 

Denilson: “Graças a Deus. Olha que 

imagem feia na verdade”.  

 

 
 

 
Figura 23 – Sequencia de Programa Jogo Aberto 

 

Neste diálogo observamos duas características: o tom didático em que Denilson 

fala com Renata, que já desconstrói o discurso da emissora de que a apresentadora 

entende de futebol e de esportes, quando diz “esses pilotos Renata, a gente tem que 

idolatrar mesmo”; e o descredenciamento da fala dela, enfatizando que a mulher não 
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entende do assunto, quando responde a ela “frieza do câmera? Aqui é como se fosse 

profissional pra caramba, viu?”.  

Essas duas características são vistas em vários momentos do programa, em todas 

as edições. A qualquer oportunidade de Renata participar de comentários e debates 

como igual aos homens, o discurso masculino é uma negativa as afirmações dela. Como 

na edição do dia 04.09.2013, em dois momentos diferentes do programa. 

 

Renata: “Que alívio, depois de tanta 

pressão pro Paulo Autuori e pro time do 

São Paulo, uma vitória fora de casa, um a 

zero, começa a respirar. Agora tem o 

Criciúma e o Coritba na sequência”. 

 

 
 

Denilson: [enquanto Renata ainda fala 

“sequência”] “Na teoria começa a 

respirar, né Renata. Porque você jogar a 

cada dois dias, não sei se isso pode... se 

chamar assim né, de de respiro. Porque é 

uma crueldade o que estão fazendo com 

os atletas, você normalmente, são, tem 48 

horas pra você poder se recuperar, até 

não cem por cento, alguns não recuperam 

cem por cento. 

 

[Aqui Renata fala ao mesmo tempo 

“devem voltar lá do nordeste” e Denilson 

complementa]. 

 

 Aí tem a questão da viagem, o segundo 

dia né, por exemplo, hoje o São Paulo tá 
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tudo bem, amanhã que eles vão sentir o 

cansaço da partida de ontem, mas 

amanhã já tem o jogo. Então eu não sei 

como vai ser o rendimento do São Paulo 

nessa partida, que é uma partida 

importantíssima, que pode sair da zona de 

rebaixamento”.  

 

 
 

 

Renata: “Agora não foi um jogo difícil 

pro Goiás. Goiás venceu o Grêmio com 

propriedade, com superioridade e com um 

atacante, um artilheiro, que todo mundo 

diz que está acima do peso, mas fez dois 

golaços e definiu o jogo, e alguém acertou 

esse placar, acertou dois a zero, dois gols 

do Valter”. 

 

 
 

 

 
 

 

Denilson: “Todo mundo diz que ele está 

acima do peso. [em tom de deboche] Ele 

está acima do peso.  

 

 

Pô. Tá jogando bem , mas está acima do 

peso, ué.  
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[ Renata insiste dizendo “tufão é seleção” 

e Denilson continua] Ai, pára vai. 

[Gagueja] Tá de sacanagem”.  

 

 

(Aqui Denilson faz expressão em tom de 

reprovação. Apesar de ser uma brincadeira 

entre os dois, ele mantem o tom de 

seriedade, não sorri e gesticula como se as 

afirmações de Renata fossem absurdas).  

 

 
 

 

 
 

 

Figura 24 – Sequencia de Programa Jogo Aberto 

 

 Aqui, mais uma vez, temos o lugar diferenciado entre apresentadora e 

comentarista. Renata fala sobre o alívio do time, depois da pressão que o time sofreu 

com o jogo fora de casa. A resposta de Denilson possui o tom didático, do professor que 

explica a ideia equivocada do aluno, “na teoria começa a respirar, né Renata. Porque 

você jogar a cada dois dias, não sei se isso pode...se chamar assim né, de respiro”. A 

palavra é de um ex-jogador, que conhece na prática os desafios dos times e dos elencos. 

 O mesmo acontece quando a apresentadora defende o jogador do Goiás, Walter, 

que virou destaque na imprensa esportiva por ser “gordinho” para os padrões de um 

jogador de futebol e mesmo assim conseguir ter mobilidade em campo e fazer gols. Em 

entrevista ao site O Globo, o atacante admite o excesso de peso, se vangloria pelo bom 

desempenho estando fora dos padrões físicos e culpa os biscoitos recheados pelo 

excesso de peso44.  

 Este paratexto é importante para situar o leitor de que o comentário de Renata 

não foi absurdo. Ela estava brincando com a condição do jogador, que foi muito 

                                                           
44 Informações retiradas da matéria feita pelo jornalista Carlos Eduardo Mansur, que define o jogador 

como um personagem. A reportagem é de 18.08.2013 e está disponível em 

http://oglobo.globo.com/esportes/campeonato-brasileiro-2013/e-ate-bullying-que-fazem-reclama-walter-

atacante-gordinho-do-goias-9516478. Acessado em janeiro de 2015. 

http://oglobo.globo.com/esportes/campeonato-brasileiro-2013/e-ate-bullying-que-fazem-reclama-walter-atacante-gordinho-do-goias-9516478
http://oglobo.globo.com/esportes/campeonato-brasileiro-2013/e-ate-bullying-que-fazem-reclama-walter-atacante-gordinho-do-goias-9516478
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criticado pela forma física e acabou virando destaque no futebol por conta desse fato. 

Mesmo diante deste contexto, Denilson debocha do comentário da apresentadora, que 

destaca a habilidade do jogador criticado pela imprensa esportiva – como vimos na 

matéria do site do jornal O Globo – ou seja, até quando tem razão Renata é 

descredenciada.  

 Em seguida, o ex-jogador controla as brincadeiras de Renata. Manda ela parar e 

diz que a apresentadora “está de sacanagem” falando aquelas coisas. Aqui, vemos uma 

marca presente nos programas de entretenimento. O homem que divide a apresentação 

com a mulher, que comanda o programa, mas a função que exerce ali é de moderar. 

Reforça os padrões que Maia (2012) chama atenção ao analisar o Hoje em Dia (Rede 

Record) e o Mais Você (Rede Globo). Primeiro, por conferir legitimidade à fala de 

Renata, e segundo, por controlar a mulher que precisa de limites quando fala, para não 

exceder demais os comentários.  

 Denilson passa a maior parte do programa ao lado de Renata, pouco mais de 

uma hora. Nesse período, nem sempre participa como comentarista. Em muitos 

momentos só acena com a cabeça, concordando com a chamada de matéria que Renata 

está falando; faz “caras e bocas” e emite ruídos de reprovação ou afirmação a respeito 

de determinados assuntos, como por exemplo, para o time que foi mal no campeonato 

ele faz “xiii”. Se me vez do ex-jogador, essa performance fosse a da apresentadora, 

acreditamos que a figura dela seria ridicularizada.  

A presença dele ao lado de Renata, reforçada pelo enquadramento aberto parece 

funcionar como elemento de autenticação da voz dela no programa. Como o universo é 

masculino, Renata não é autorizada a emitir comentários a respeito dos temas 

discutidos. Não exerce a função de âncora, o apresentador que emite opiniões no 

programa. A performance dos dois se apresenta como uma simulação da relação entre 

homem e mulher, em que a opinião masculina sempre prevalece. 

A atuação de Renata em muitos momentos dá a impressão de que ali o ambiente é 

de Denilson e ela não pode invadir o espaço dele. O ex-jogador faz brincadeiras fora de 

hora, não deixa Renata continuar a anunciar a próxima reportagem. A apresentadora 

apenas sorri, espera ele terminar de brincar. Em alguns momentos ela brinca também e 

só então dá continuidade ao que lhe cabe, anunciar as matérias. Um exemplo deste 

comportamento ficou evidente na edição do dia 08.10.2013. 
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Renata: [Ao retornar do intervalo] 

“Denilson”. 

 

 
 

 

Denilson: “Renata”. 

 

 
 

 

Renata: “Simpático Denilson”. 

 

 
 

 

Denilson: “Simpática Renata”. 

 

 
 

 

Renata: [Sorri e continua] “É o seguinte, 

deixa eu falar uma coisa pra você. Você 

gosta de massacre?”. 

 
 

 

 

Denilson: “Uai, pensei que você ia 

perguntar se eu gosto de massagem”. 

[Renata sorri e repete surpresa 

“massagem”. Denilson continua a 

brincadeira] “Já pensei logo nesse  
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negócio de massagem, eu já ia dizer logo: 

nossa, agora pai”. 

 

 
 

 

Renata: “Não faz ideia, gente. Mas-as-

cre”. [sorrindo] 

 

 
 

 

Denilson: “Ah, quién me vá a curar el 

corazón partío. Tem muita ‘massahem’. 

Eu falei é ‘nóis’”. 

[Neste momento entra a música em off no 

estúdio com a música Corazón Partío e 

Denilson sentado na cadeira coloca a mão 

no rosto e simula que está dançando como 

quem sofre de amor]. 

 

 
 

 

 
 

 

Renata: “Nossa, é hoje...” 

 

 
 

 

Denilson: “Hoje eu tô apaixonado hein. 

Por falar em massagem...ontem foi 

massagem viu [e sorri]”. 
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Renata: [Com cara de quem só observa] 

“Ai meu Deus do céu. Denilson, você tem 

febre [pega na testa dele].  

 

 

 

 

 

 

Nossa você está delirando.  

 

 

 

Agora é o seguinte, quem tá delirando 

mesmo, deixa eu mostrar a pesquisa 

antes, eu falei do massacre né? Você me 

desconcentra. Então vou fazer o seguinte 

[rir], olha lá o massacre, a arbitragem, 

olha só, olha só, você já presta atenção, 

vai interferir na classificação do 

campeonato? Noventa ponto cinco acha 

que sim. 
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 [Denilson ainda está desconcentrado aos 

risos]”   

 

 
 

 

Denilson: “Eu também acho viu”. 

 

 
 

 

Renata: “Mas nossa arbitragem é tão 

ruim assim?” [Fala em tom sorridente, já 

que Denilson ainda estava com ar de riso] 

 
 

 

 

Denilson: “Não, ruim não, mas...” 

 

 
 

 

Renata: “É tão catastrófica?” 
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Denilson: “Que palavra é essa hein? [dá 

uma pausa para pensar, já está com a 

expressão séria] Não ruim não é, mas, boa 

também não é. Eu acho que vai 

influenciar sim, já vem influenciando pra 

falar a verdade”. 

 

 
 

 

Figura 25 – Sequencia de Programa Jogo Aberto 

 

Neste trecho do programa fica evidente que em muitos momentos Denilson toma a 

condução do programa para si. E é nesta relação construída ao longo de cada programa 

que os sentidos escapam ao formato tradicional do programa televisivo temático 

esportivo. A presença de Denilson é um balizador da condição para Renata estar ali 

naquele lugar. A performance desempenhada por ele diz muito da trajetória profissional, 

do ex-jogador que é totalmente ambientado com o assunto e está ao lado da 

apresentadora como um tutor. Mesmo a emissora garantindo que a apresentadora 

entende de futebol, existe uma diluição da performance da mulher que entende de 

futebol sobreposta pela figura do homem, que, além de entender do assunto, já o 

praticou profissionalmente.  

Este diálogo também nos diz dos lugares construídos no programa para o flerte, a 

gozação, do duplo sentido, que deixa o telespectador na dúvida se o que ele fala ainda é 

a brincadeira ou não. Ao permitir espaço para esses lugares, o lugar de Renata Fan passa 

a ser do corpo enquanto objeto de desejo, e não da apresentadora profissional, que está 

ali porque é competente no assunto. 

Este tipo de relação entre Renata e Denilson não soa como uma inversão dos papéis 

de autoridade para os participantes do programa (e isto inclui os dois). Logo, o 

telespectador acaba por naturalizar ver a apresentadora como uma mulher bonita e 

sempre simpática, compreensiva. Os valores de atualidade e interesse público 

configuram um lugar para Renata enquanto jornalista apresentadora. Mas outras marcas 

do programa desvirtuam o discurso da emissora de se ver uma mulher, que entende de 

futebol, tomar conta do ambiente masculino, melhor até que os próprios homens. 
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No debate, a presença de Renata também perde o sentido em relação ao que é 

proposto pela emissora. Ela faz perguntas aos comentaristas e a discussão tem início. A 

partir daí, ela só consegue fazer uma provocação ou outra. A impressão que se tem é 

que a função dela ali passa a ser de provocar o debate acalorado e aos comentaristas 

cabe reforçar o estereótipo do homem que é louco por futebol, que entende sobre o que 

fala e chega a perder a compostura diante de opiniões distintas  

A performance desempenhada por Renata no momento do debate acaba 

invizibilizando-a e reforçando os elementos da cultura patriarcal45, porque ela passa a 

reforçar o feminino associado à delicadeza, que mesmo conhecedora do tema, ocupa o 

lugar de subordinação ao homem. A partir do que Schechner (2006) classifica como 

comportamento restaurado, ou seja, o contexto em que aquela performance se 

desenvolve, ativa um comportamento, linguagem corporal, tom de voz, etc.  

Nesta relação se desenvolve, também, o contexto comunicativo do programa, que 

vai convocar o lugar do telespectador situado em dois pontos: masculino, o homem que 

entende de futebol e naturaliza Renata como a figura da paixão masculina (mulher e 

futebol); feminino, a telespectadora que o programa supõe não entender de futebol, 

diante de um preconceito cultural, e, por isso, precisa que as discussões do universo 

masculino sejam didáticas em alguns momentos, para poder acompanhar e compreender 

o que é mostrado no programa. E essa relação fica bem clara nos debates ao final das 

edições. 

 
Figura 26 – Debate entre participantes do programa Jogo Aberto 02.09.2013 

 

No dia 02.09.2013, participam do debate os comentaristas Ulisses Costa e Héverton 

Guimarães, o ex-jogador Ronaldo Giovaneli e o comentarista Doutor Osmar. 

                                                           
45 Sobre patriarcado entendemos, na concepção da autora feminista Heleieth Saffioti (2004), como a 

relação hierárquica a qual prevalecem as desigualdades entre os sexos e a dominação dos homens sobre as 

mulheres. Não apenas na esfera doméstica, mas também no âmbito da política, economia, sociedade e 

cultura. A opressão feminina, pelo homem, é considerada ainda como elemento da ordem do 

inconsciente, ou seja, fruto de práticas culturais naturalizadas, que são delimitadas durante o processo de 

construção da identidade feminina, que reforçam a distinção social homem e mulher.  
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Renata: “Agora é o seguinte. Eu quero 

falar agora com um cara que é líder do 

campeonato brasileiro,  

 

 

apesar de voc...do senhor [se refere ao 

comentarista Ulisses Costa] falar que é o 

Corinthians que vai ganhar né? 

 

Mas o líder é o Cruzeiro. O Cruzeiro de 

Minas Gerais, onde vive [Ulisses diz “é”] 

o nosso Héverton Guimarães”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ulisses: E aonde não existe fair play no 

futebol. O gol do Cruzeiro sem fair play. 

É isso aí”. 

 
 

 

 

Renata: “Como é que é?” [Só se ouve a 

voz de Renata, Ulisses continua em 

quadro]. 

 
 

 

 

Ulisses: “É, toca, toca com o 

‘Wellington’, toca aí”. [A imagem de 

Héverton já está no ar]. 
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 [Renata indaga o nome do comentarista 

dito errado, a imagem dele continua em 

tela cheia]. 

 

 

 “É toca com essa criança aí”. [Héverton 

está enquadrado no vídeo fazendo a letra 

“L” com os dedos]. 

 

[Renata pergunta de novo como se 

esperasse que Ulisses falasse o nome 

correto e Héverton, que continua em 

quadro, desdenha da provocação].  

 

“Toca com o Héverton”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Doutor: “Começou o mimimi”. [O 

enquadramento continua em Ulisses]. 
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Ulisses: “Toca com o Héverton”. 

 

 
 

 

Renata: “Já tá até perdido no que tá 

dizendo hein Héverton?” 

 

 
 

 

 

 

[Com Renata ainda em quadro Ulisses e 

Doutor falam quase que ao mesmo 

tempo]. 

Ulisses: [Gagueja] “Ó, deixa eu falar uma 

coisa pra você”.  

Doutor: “Começou o mimimi, pelo amor 

de Deus”. 

 

 

 

 

 
 

 

Ulisses: [Ao mesmo tempo em que 

Doutor diz “pelo amor de Deus”] “O 

Corinthians não ganhou de quatro a zero 

do Flamengo. O Corinthians ganhou de 

quatro a zero e pôs o Flamengo na roda. 

Pintou o campeão como eu tô dizendo. Se 

liga barba de molho em minas.” 
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Renata: “Héverton é contigo, rebata 

Héverton, boa tarde” 

 

 
 

 

[Héverton comenta sobre a posição do 

Cruzeiro no campeonato e brinca que o 

time está jogando com o juvenil, pelo bom 

desempenho. E continuam as provocações 

entre Ulisses Corintiano e Héverton que é 

torcedor do Cruzeiro. Ulisses insiste em 

dizer que o Corinthians vai ser campeão 

do campeonato brasileiro]. 

Héverton: “O último que falou bobagem 

aí, o último que falou bobagem aí de-as-

pa-re-ceu”. [Nessa última palavra os dois 

dividem tela, Ulisses do estúdio e 

Héverton ao vivo da redação em Minas 

Gerais]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulisses: “Eu não falei bobagem nenhuma, 

é o que eu acho” [Héverton fala ao 

mesmo tempo “Então Ulisses, Ulisses, 

muito cuidado”] 

 
 

 

 

Héverton: “E sai pra lá gordinho, não 

vem não gordinho”.  
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Renata: “Você está se referindo a Paulo 

Morsa”. [Renata se mete na conversa, 

mas os comentaristas ignoram e 

continuam a discussão]. 

 
 

 

[Héverton continua dizendo “sai pra lá 

gordinho]. 

 

 

 

Ulisses: “Tá bom. Ô bailarino espanhol, 

ô bailarino espanhol, ô fininho deixa eu 

lhe falar uma coisa”. [Falam ao mesmo 

tempo de novo “deixa eu lhe falar uma 

coisa”] 

 

 
 

 

 
 

 

Héverton: “Olha aqui, deixa eu contar 

pra você uma coisa. É líder 

indiscutivelmente jogando com o time 

juvenil, juvenil. Basta olhar pra tabela e 

ver os números”. 

[Ambos começam a falar ao mesmo 

tempo de novo. A discussão fica entre os 

dois, que teriam uma rixa por discordarem 

um do outro nos debates. Renata faz um 

comentário pequeno “tá igual ao 

Romário” e sorri. Ninguém dá atenção. 

 
 

 

 
 

 



133 

 

Ela nem entra em cena. A tela continua 

dividida entre os dois.] 

Ulisses: “Só quero falar uma coisa. 

Atenção jogadores do Cruzeiro que estão 

na toca, presta atenção. O Corinthians 

será campeão 2013, pronto. Acabou”. 

 
 

 

Renata: “E da Copa do Brasil também? 

Porque o Cruzeiro está fora. E o galo 

também”. 

 
 

 

 

Ulisses: “Não tá nenhum dos dois? O que 

aconteceu? [Renata fala “caíram”] “Mas 

pera um pouco, não é possível. Ah, jogou 

com o time titular, não jogou com o 

juvenil, então foi isso”. 

[Ulisses continua a provocar Héverton e 

então Renata tenta provocar Ulisses] 

 

 
 

 

 
 

 

Renata: “Então quer dizer que o 

Cruzeiro, ganhar do Cruzeiro tirou todas 

as forças do Flamengo?”. 
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Ulisses: “O Cruzeiro perdeu, foi 

eliminado pelo Flamengo de um a zero, 

foi eliminado. O Flamengo.  

 

Analisa futebol [fala inflamado olhando 

para Renata], veio jogar com o 

Corinthians no Pacaembu, tomou de 

quatro. 

 

 

 

O que é que você acha?”. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

[Renata desconversa e Ulisses continua 

inflamado falando sem parar e tanto 

Héverton quanto Ronaldo tentam falar 

também. Eles discutem entre si e ignoram 

a presença de Renata.] 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 27 – Sequencia de Programa Jogo Aberto 

 

No momento do debate do programa, as marcas da construção do lugar para Renata 

ficam mais evidentes. Quando os comentaristas iniciam a discussão, eles assumem o 

programa para si. A figura de Renata é ignorada por eles, assim como o lugar do 
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telespectador, que também é ignorado, já que os comentaristas discutem entre si. 

Quando Renata participa com perguntas, provocações ou opiniões é descredenciada por 

Ulisses Costa, que assume esse papel de controlar a performance de Renata e conduzir o 

programa a partir daquele momento. 

Diante das análises o que se percebe é que no Jogo Aberto a posição de autoridade 

de Renata Fan não é bem demarcada. Desde o deslocamento de sentido da bancada, que 

nos telejornais configuram o lugar de autoridade do apresentador, e no programa é 

utilizado como um adorno, uma mesa na qual Renata e Denilson se apoiam, um 

elemento cênico para compor o ambiente do estúdio. Apesar de ser ela quem anuncia o 

início e o final do programa, e se comporta como a condutora do roteiro, a presença de 

Denilson e a forma como os comentaristas se comportam no debate, delimitam o lugar 

que Renata possui naquele ambiente e reforçam as marcas do estereótipo de que futebol 

é coisa pra homem. 

Os recursos e valores do telejornalismo presentes no programa (como a bancada, os 

valores de interesse público e a atualidade) não atuam para Renata como autenticadores 

de credibilidade. O fato de ela ser jornalista não interfere na função que exerce. Ela 

poderia desempenhar o mesmo papel sendo apenas modelo. Neste caso, o corpo da 

apresentadora, dentro do universo do programa, que se revela conservador e patriarcal, 

ganha sentidos que acabam sendo partilhados pelos telespectadores.    

Para Louro (2007, p.15), esses sentidos são configurados socialmente e 

historicamente. Podemos, então, dizer que também são da ordem da cultura. A autora 

entende que “treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e 

aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam 

corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam, pelas várias formas com 

que se expressam”.  

Os programas televisivos fazem parte de uma construção social e cultural. Apesar da 

proposta de mudança, o Jogo Aberto ainda mantem as marcas históricas sociais, 

políticas, culturais e econômicas, que envolvem as disputas da emissora por audiência, 

publicidade, e uma forma cultural de atrair o público masculino com o discurso 

machista de que a paixão do homem é mulher e futebol. Inserida neste contexto, Renata 

Fan corporifica estas marcas e o papel que ela exerce no programa acaba configurando a 

partilha dos sentidos que não cumprem a promessa da emissora. 
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4.3 FALA BRASIL 

 

O Fala Brasil estreou na Rede Record, em 1990, e era apresentado pela jornalista 

Silvia Poppovic, diariamente. Ao longo dos anos passou por reformulações sendo um 

programa que trazia para o público noticiário, receitas e apresentações musicais. Com 

este novo formato, as edições se tornaram especiais exibidas aos domingos e o 

programa chegou a ser concorrente da revista eletrônica da Globo, o Fantástico. Em 

2001, mais uma reformulação. O programa ganha marcas do telejornal, como a presença 

da bancada e mudança editorial. Até 2009 um casal apresentava o telejornal exibido de 

segunda a sábado. A partir de então, o comando fica por conta de duas mulheres. 

O telejornal vai ao ar de segunda a sexta, das 08h40 até às 10h. Aos sábados tem 

edição especial. O diferencial do programa é apostar na apresentação que quebra o 

binômio Homem/Mulher. É apresentado pelas jornalistas Roberta Pizza e Carla Cecato. 

A carreira de Roberta Pizza46 tem início no ano de 2002. Ela apresentava o 

programa esportivo Globo Esporte, na emissora EPTV, afiliada da Rede Globo na 

cidade de Campinas, interior de São Paulo. No ano de 2006 assinou contrato com a 

Rede Record para apresentar um quadro de esportes no telejornal Fala Brasil. Em 2007, 

participou da cobertura do Pan-americano no Rio de Janeiro dividindo as funções de 

repórter e apresentadora. Na emissora, já apresentou o programa classificado variedades 

Tudo a Ver, e alguns telejornais do canal fechado Record News. 

Carla Cecato47 começou a trabalhar como jornalista em 1998, como produtora do 

programa Muvuca, da Rede Globo. Em 2005 foi contratada pela emissora Band como 

editora-chefe e apresentadora do canal BandNews RJ. Em seguida foi chamada para ser 

repórter do Jornal da Band e apresentava o telejornal esporadicamente nos finais de 

semana. No ano de 2005, Carla é contratada pela Record para ser apresentadora e 

editora-chefe do telejornal RJ Record. No ano seguinte vai trabalhar em São Paulo 

como repórter especial da emissora. Na capital paulista assume a apresentação do 

programa Tudo a Ver e do Jornal 24horas, em 2007. Um ano depois participou da 

cobertura das olimpíadas de Pequim e logo em seguida atuou como correspondente em 

                                                           
46 Informações disponíveis no site http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-

as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014 acessado em agosto de 2014. 
47 Informações disponíveis no site http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-

as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014 acessado em agosto de 2014. 

http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014
http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014
http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014
http://noticias.r7.com/fala-brasil/conheca-roberta-piza-e-carla-cecato-as-apresentadoras-do-fala-brasil-23072014
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Londres. Em 2009 Carla retorna ao Brasil para apresentar o telejornal matutino ao lado 

de Roberta Piza. 

Em algumas edições analisadas a jornalista Thalita Oliveira48 substituiu Carla 

Cecato na bancada. Formada em jornalismo no ano de 2007, Thalita começou a estagiar 

na TV Santa Cecília, em Santos, cidade do litoral paulista. Antes de ser contratada pela 

Rede Record, passou pela afiliada da Rede Globo em Minas Gerais, onde era 

apresentadora do MGTV 2ª Edição; e também apresentou o TEM Notícias 2ª Edição, da 

TV TEM, em Itapetininga e Sorocaba. Na Record, Thalita apresentou o Tudo a Ver, 

Fala Brasil, Jornal da Record News e o Jornal da Record. Atualmente (2014) apresenta 

o programa Domingo Espetacular, ao lado de Paulo Henrique Amorim e Janine Borba. 

O Fala Brasil vai ao ar às 8h40, após a exibição de outros dois programas de 

informação. O Balanço Geral SP Manhã, às 6h15, apresentado pelo jornalista Reinaldo 

Gottino, que segundo a emissora “transita entre o jornalismo e o entretenimento, mostra 

reportagens exclusivas, denúncias, prestação de serviço e assuntos que mexem com o 

dia a dia da comunidade – como problemas nos bairros, segurança e saúde pública”49.  

Já o SP no Ar, começa às 7h25 e é apresentado pelo jornalista e radialista William 

Travassos. Neste telejornal a promessa é que “o telespectador paulistano comece o dia 

bem informado [...]. O jornal apresenta as primeiras notícias do dia, o trânsito da cidade, 

os destaques da madrugada, adiantando o que será destaque no decorrer do dia”50. No 

programa são utilizados os recursos do motolink, para chegar mais rápido onde a notícia 

está, já que o trânsito em São Paulo é caótico, e o helicóptero para mostrar imagens 

aéreas da cidade, numa proposta de jornalismo com agilidade.  

Em seguida começa o Fala Brasil. A aposta da emissora é levar ao público um 

telejornal “moderno, dinâmico, com o principal noticiário nacional e internacional”51. 

 

A missão é apresentar as principais notícias com um avanço em 

comparação ao que está estampado nas primeiras páginas dos principais 

jornais do país. Outro ponto é projetar o dia, antecipando os fatos que vão 

mobilizar a atenção dos brasileiros. Diariamente repórteres de diversas 

capitais brasileiras entram ao vivo com as principais notícias dos Estados. 

E mais: serviço, trânsito, saúde, reportagens-denúncia. É um jornal com 

                                                           
48 Disponível no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Thalita_Oliveira acessado em 24.11.2014. 
49 Disponível no site da emissora no link http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-

programa-balanco-geral-sp-26052014 acessado em 24.11.2014. 
50 Disponível no site da emissora no link http://noticias.r7.com/sp-no-ar/saiba-mais-sobre-o-telejornal-sp-

no-ar-rede-record-08102013 acessado em 24.11.2014 
51 Disponível no site as emissora no link http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-

fala-brasil-07102013 acessado em agosto de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thalita_Oliveira
http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-programa-balanco-geral-sp-26052014
http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-programa-balanco-geral-sp-26052014
http://noticias.r7.com/sp-no-ar/saiba-mais-sobre-o-telejornal-sp-no-ar-rede-record-08102013
http://noticias.r7.com/sp-no-ar/saiba-mais-sobre-o-telejornal-sp-no-ar-rede-record-08102013
http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-fala-brasil-07102013
http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-fala-brasil-07102013
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maturidade, que mostra as notícias que o telespectador quer e precisa 

ver.52 

 

Em momento algum a emissora destaca o fato de duas mulheres dividirem a 

bancada como apresentadoras do telejornal. A descrição da proposta do programa se 

ancora na exibição de fatos jornalísticos e serviços. Na descrição do programa pelo site 

da emissora, o potencial dos apresentadores e a trajetória profissional deles não são 

destacados. Já na parte do site dedicada a informações sobre quem apresenta o programa 

fica restrita a uma ficha sobre a atuação do profissional, sem destacar valores à presença 

do mesmo no programa em que apresenta. 

Após o telejornal é a vez de entrar no ar o programa de variedades da emissora, o 

Hoje em Dia, comandado pelo jornalista Celso Zacutelli, a jornalista Chris Flores e o 

chef de cozinha Eduardo Guedes. A importância de entender o posicionamento do 

telejornal na grade da emissora é porque, historicamente, o horário matutino foi 

destinado aos programas de variedade, normalmente apresentado por mulheres. Os 

outros dois programas jornalísticos que são exibidos antes do Fala Brasil são 

apresentados por homens. Na história do telejornalismo, a credibilidade da notícia 

considerada “séria”, para manter a população bem informada, era creditada ao 

apresentador do sexo masculino. 

O concorrente do horário do telejornal é o programa da Rede Globo Mais Você, 

exibido das 8h20 às 09h50. Em 24.05.2010, a colunista Vivian Masutti, do jornal Folha 

de São Paulo, versão online, publicou uma nota sobre a briga de audiência entre os dois 

programas. A vitória era atribuída ao telejornal “apresentado por elas”, “com 8 pontos 

de média contra 7”53. Esta briga pela audiência permite ver como o programa se 

endereça.  

Ele pressupõe um público feminino, que historicamente é considerado a audiência 

dos programas de entretenimento, principalmente os situados na grade matutina. A 

partir destes dados podemos observar se na sua configuração o Fala Brasil articula 

elementos do entretenimento para entrar na disputa pela audiência ou se reforça os 

valores do telejornalismo para garantir que este público permaneça no canal e seja 

atraído pela oferta de informações. 

                                                           
52 Disponível no site as emissora no link http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-

fala-brasil-07102013 acessado em agosto de 2014. 
53 Informação disponível no site http://www1.folha.uol.com.br/colunas/zapping/2010/05/739687-belas-

atormentam-ana-maria-braga.shtml acessado em 24.11.2014 

http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-fala-brasil-07102013
http://noticias.r7.com/fala-brasil/saiba-mais-sobre-o-programa-fala-brasil-07102013
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/zapping/2010/05/739687-belas-atormentam-ana-maria-braga.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/zapping/2010/05/739687-belas-atormentam-ana-maria-braga.shtml
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4.3.1 Mulheres no comando: conquista da audiência ou disputa de valores 

emergentes? 

 

O formato do Fala Brasil segue o padrão do newsroom, que mostra a redação ao 

fundo para dar a ideia de atualidade, agilidade, que a notícia está sendo produzida ao 

mesmo tempo em que o telejornal está no ar. Gutmann (2014) destaca que esse tipo de 

configuração do estúdio constrói simbolicamente uma janela tanto para os 

apresentadores, produtores, diretores, quanto o telespectador acessarem o mundo 

exterior às paredes que cercam a emissora. 

 

A revelação da redação evidencia sentido de movimento, ação, 

configurando um lugar de trânsito onde circulam informações, figuradas 

pela presença de computadores, televisores e dos jornalistas, os sujeitos 

que transitam no segundo plano enquanto representação empírica do staff 

de produção, como se estivessem em permanente estado de alerta. 

(GUTMANN, 2014, p.141) 

 

A bancada está presente. As duas apresentadoras mantém postura de autoridade, o 

tom sério para as notícias policiais, comentam as notícias consideradas mais 

importantes, mas não aprofundam a opinião. Sorrisos só após as reportagens que tem 

final feliz, exemplos de superação e sobre a vida privada de artistas, como num tom de 

fofoca, que geralmente encerra o telejornal. 

O programa começa com a tradicional escalada. As notícias são anunciadas de 

forma alternada pelas apresentadoras. Após a vinheta de abertura as apresentadoras, 

enquadradas juntas num plano aberto que mostra toda a bancada, cumprimentam os 

telespectadores e anunciam os destaques do dia no telejornal. Durante a escalada não 

aparece a imagem das apresentadoras. 

Edição de 10.10.2013 

Thalita: “Olá, um bom dia pra você. 

Hoje é quinta-feira, dez de outubro”. 
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Roberta: “Um ótimo dia. O Fala Brasil 

já está no ar”. 

[A imagem sai das apresentadoras e entra 

a imagem da primeira notícia com o BG 

que caracteriza a escalada, o mesmo áudio 

utilizado pela vinheta de abertura.] 

 

 
 

 

Thalita: “Novidade para quem está 

insatisfeito com a operadora de celular ou 

de TV à cabo. Será possível cancelar o 

serviço sem falar com a empresa”. 

 
 

 

 

Roberta: “São Paulo. Protesto contra a 

falta d’água tem panelaço, vandalismo, 

ameaça a motoristas e fogo em ônibus”. 

 
 

 

 

 
 

 

Thalita: “Rio de Janeiro. Marquise 

desaba, mata pedestre e fere sete pessoas, 

entre elas dois bombeiros”. 
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Roberta: “No Maranhão briga entre 

facções em presídio deixa treze mortos”. 

 
 

 

Thalita: “Paraná. Greve bancária dá 

nova chance para ganhador esquecido 

não perder prêmio de vinte e três milhões 

de reais da mega sena”. 

 
 

 

 

Roberta: “Mistério nos Estados Unidos. 

Professores e alunos, da mesma escola, 

adoecem juntos e da mesma maneira. 

Alguns já estão com câncer avançado”. 

 
 

 

 

Thalita: “Surpresas no brasileirão. Sem 

Rogério Ceni, São Paulo bate o líder 

Cruzeiro. Segundo colocado Grêmio 

também perde”. 
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Roberta: “O Corinthians só empata e 

pode ser alcançado pelo próprio São 

Paulo na próxima rodada. Pelo menos 

treze times estão ameaçados de cair”.  

 
 

 

 

Figura 28 – Sequencia de Programa Fala Brasil 

 

O Fala Brasil segue o formato tradicional dos telejornais, além da escalada tem a 

bancada, a figura de dois apresentadores, reportagens, repórteres ao vivo, notícias de 

esporte, e assuntos de cultura, moda e o que acontece entre os famosos. Diferentemente 

dos programas de notícias que o antecede, que possuem o apresentador em pé, em uma 

performance exagerada, que fala alto, emite opiniões de forma enfática, se movimenta 

no estúdio e convoca o tempo inteiro o telespectador acompanhar com ele as notícias.  

A bancada possui marcas simbólicas construídas historicamente que dizem do lugar 

de autoridade do apresentador, que representa o lugar de quem fala e que direciona todo 

o telejornal, já que delega voz aos demais atores (repórteres, comentaristas, 

correspondentes, entradas ao vivo, entrevistas, etc.). Gutmann (2014, p.141) define a 

bancada como o lugar de autoridade que se destaca no contexto comunicativo deste tipo 

de programa. 

Nesse posto de autoridade, os apresentadores performatizam papéis, 

corporificando a voz do telejornal, seja enquanto “não eu”, quando 

buscam apagar sua condição de sujeito de modo a representar um sujeito 

imparcial que fala em nome da emissora, ou enquanto “eu”, quando se 

esforçam para se colocar no discurso. No comando da bancada, além de 

corporificar o sujeito enunciador, sendo identificado como a 

representação primeira de um programa, o apresentador agencia a deleção 

de vozes para os outros sujeitos do discurso. 

 

Ao longo do telejornal, outros recursos audiovisuais tornam o formato do Fala 

Brasil reconhecido como este gênero televisivo. A forma como as apresentadoras se 

vestem (com blusas e camisas sociais, algumas poucas vezes usam terno) os 

enquadramentos de câmera que se alternam entre plano geral, plano americano e plano 

fechado, além dos recursos de zoom in e out, que configuram sentido às notícias, mas 

também à posição em que o telespectador é colocado. 
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O programa apresenta duas formas de tornar o telespectador presente 

discursivamente no programa: através do texto verbal, quando se refere diretamente a 

ele “Você sabia...”, “Nossas equipes foram às ruas para mostrar pra você de casa...”, 

“Não saía daí que a gente volta já”, e através dos dispositivos visuais. 

 

Os enquadramentos de câmera são explorados como dispositivos 

expressivos de interação, sendo capazes de produzir, pelo menos, quatro 

tipos de efeitos que remetem a uma situação de conversa: distanciamento, 

aproximação entre os sujeitos (enunciador e enunciatário), ênfase 

argumentativa e inclusão do interlocutor (enunciatário) na cena 

comunicativa. Neste caso, os planos e movimentos de câmera, articulados 

ao texto verbal, funcionam como profícuas estratégias discursivas para os 

atos conversacionais. (GUTMANN, 2014, p.143) 

 

 Tanto a dupla Carla e Roberta, apresentadoras oficiais do programa, quanto a dupla 

Thalita e Roberta exercem a performance desempenhada pelos apresentadores de 

bancada, que são reconhecidos pela audiência através do pacto com o papel do 

jornalismo estabelecido tacitamente entre emissor (programa) / receptor (telespectador). 

Esse acordo é pactuado através dos valores que legitimam a prática do jornalismo na 

sociedade, e logo, na televisão. 

A partir do reconhecimento de valores como atualidade, interesse público, 

objetividade, imparcialidade (GOMES, 2007), só para citar alguns, o telespectador 

partilha desses sentidos e entende que aquele formato com estes valores torna aquele 

programa um telejornal, ou com elementos jornalísticos. Os valores que ficam mais 

evidentes são os de atualidade e interesse público, já que a escolha das notícias é pela 

factualidade, ou seja, o momento em que os fatos acontecem, ou pela força do fato, a 

notícia que teve destaque nacional nos noticiários no dia anterior.  

A escolha do programa por duas mulheres não fica clara nem na descrição do 

telejornal pela emissora, nem provoca deslocamentos no reconhecimento por parte do 

telespectador quando este assiste as edições. Na bancada, as apresentadoras mantém um 

tom conversacional, como se elas e o telespectadores batessem um papo sobre os 

assuntos. Uma inicia a notícia, dialoga com a outra, que complementa a informação 

enquanto se olham, como numa conversa, e só depois olham para a câmera, que ali 

representa o telespectador, para convocar quem está em casa a assistir a reportagem.  

Apesar de manterem uma informalidade, ainda que a presença da bancada promova 

um distanciamento entre apresentadoras e telespectador, a performance delas 

acompanham o padrão instituído nos telejornais. Tom sério quando o assunto é policial 
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ou de denuncia, tom mais leve quando se trata de esporte, aí é autorizado sorrir, e 

também para as notícias de cultura, comportamento, que demarcam o momento de 

descontração do telejornal. Na edição do dia 04.09.13, Thalita e Roberta falam do caso 

de um garoto chinês que teve os olhos arrancados supostamente pela tia. 

 

Roberta: “Bom, a polícia chinesa 

acredita que foi uma tia que arrancou os 

olhos de um menino de seis anos, na 

semana passada, um caso que chocou o 

país”. 

 

 
 

 

 
 

 

Thalita: “E não é pra menos né Roberta. 

Chocou o mundo, né. E o motivo deste ato 

brutal ainda é um mistério. A reportagem 

é do correspondente André Tal”. 

 
 

 

 

 
 

 

Entra a reportagem. Na volta comentam. 
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Thalita: “Que história absurda né? Bom, 

Roberta vamos mudar de assunto aqui no 

Fala Brasil.[...]”. 

  
 

 

 
 

 
Figura 29 – Sequencia de Programa Fala Brasil 

 

Já quando o assunto é de comportamento, curiosidade, as apresentadoras se 

permitem comentário, em tom muitas vezes pessoal. Na edição do dia 23.04.14, Carla 

anuncia a matéria sobre uma mãe que lutou contra um cachorro da raça pitbull que 

atacava a filha dela de dois anos. A forma com que ela fala transparece um instinto 

maternal assumindo um lugar de persona. A jornalista que também é “mãe” e “cidadã”. 

 

 Carla: “Olha, uma mãe se tornou 

heroína nos Estados Unidos, mas dá pra 

entender muito bem porque ela fez isso”. 

 
 

 

 

Roberta: “Ela lutou contra um cachorro 

da raça pitbull para salvar a filha de dois 

anos. A correspondente, Raquel Vargas, 

tem os detalhes desta história”. 
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Entra o VT. Na volta comentam. 

 

 
 

 

Carla: “Qualquer mãe faria isso né?”. 

 

 
 

 

Roberta: “Sem dúvida alguma”. 

 

 
 

 
Figura 30 – Sequencia de Programa Fala Brasil 

 

 No retorno da matéria não se discute o que aconteceu com o animal, foi 

sacrificado? O dono respondeu processo pela falta de cuidado pelo fato do cachorro ter 

fugido e agredido uma criança? Nem se questiona em comentário o cuidado que os 

donos devem ter com raças que podem ser agressivas.  

 O que fica evidente nesses dois exemplos é como o enquadramento de câmera, o 

plano geral, configura sentidos para o telejornal. Quando as duas apresentadoras 

aparecem juntas na bancada, o enquadramento reforça a ideia de conversa estabelecida 

entre elas e entre elas e o telespectador. Esta característica é bem marcante no programa, 

pois em todas as edições analisadas este recurso é explorado como uma marca que 

identifica o Fala Brasil. 

 A conversa entre as apresentadoras aparecem em dois momentos distintos: 

quando o assunto é considerado o principal do dia e elas comentam exaustivamente o 

fato junto aos repórteres, que após a exibição da reportagem entram ao vivo para 

atualizar o assunto, muitas vezes o comentário é repetitivo; ou quando o assunto é sobre 
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celebridades, as apresentadoras se permitem a fazer um comentário maior. Na edição do 

dia 04.09.13, logo após a notícia no garoto chinês que teve os olhos arrancados, elas 

mudam de assunto e a conversa sobre o tema rende mais, sobre o novo desafio da 

modelo Gisele Bündchen. 

 

Thalita: “Que história absurda né? Bom, 

Roberta vamos mudar de assunto aqui no 

Fala Brasil. A super modelo brasileira 

Gisele Bündchen resolveu soltar a voz em 

uma campanha para uma rede de lojas 

roupas”. 

 

 
 

 

 
 

 

Roberta: “É verdade. E o dinheiro 

arrecadado vai para uma boa causa”. 

 

 
 

 

Entra o VT . Na volta comentam. 

 

 
 

 

Roberta: “E claro que, né, a música foi 

produzida, ela teve ajuda, mas realmente 

mandou bem”. [Fala olhando para Thalita] 
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Thalita: “E a [entra clip de imagens da 

matéria e a voz dela fica em off] iniciativa 

é tão bacana que mesmo que não 

mandasse, não tivesse afinada, já taria 

(sic) ótimo, né?”  
 

 

 
 

 

Roberta: “Com certeza, com certeza, o 

dinheiro vai para uma boa causa 

realmente”. 

 
 

 

 
Figura 31 – Sequencia de Programa Fala Brasil 

 

 Na edição de 04.09.2013 temos o exemplo do comentário sobre a principal 

notícia do dia. Dez minutos do telejornal foram destinados a falar de uma perseguição 

policial, no centro movimentado de São Paulo, que resultou na prisão dos suspeitos de 

roubar uma loja de roupas. 

 

Thalita: “E vamos voltar agora com 

essas imagens impressionantes dessa 

perseguição que terminou com a prisão 

de dois suspeitos, Alexandre Colim, bom 

dia [...]”. 
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O repórter fala ao vivo por telefone. 

Enquanto ele fala, o telespectador 

acompanha as imagens do fato. O caso 

aconteceu na noite do dia anterior e está 

sendo melhor informado pela manhã. As 

imagens são do helicóptero da emissora e 

da equipe que fez a reportagem. Ele 

comenta a operação da polícia e em 

seguida Roberta também faz um 

comentário. 

 

 
 

 

 
 

 

Roberta: “Pois é, é impressionante o 

trabalho da polícia, essa perseguição, o 

trânsito completamente congestionado. A 

gente acompanhou pelas imagens a 

policia militar usou motos para localizar 

esse carro, realmente os policiais subiram 

na calçada, tiveram que desviar inclusive 

de pedestres como o Alexandre Colim 

mostrou isso pra gente. Olha, taí a 
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imagem do momento em que o policial 

com a moto sobe na calçada, desvia do 

pedestre, nesse momento eles já estão 

localizando o carro, principalmente o 

policial que está com a moto na rua, ele 

já conseguiu localizar o carro de longe 

Colim”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

O repórter responde. O bate-papo é 

repetitivo, pois já teve uma reportagem 

sobre o caso e um ao vivo com o repórter 

por telefone. A última informação que 

Colim fala é sobre o cuidado que a polícia 

teve para não deixar a vida dos pedestres e 

motoristas em risco. Em seguida Thalita 

acrescenta: 

 
 

 

Thalita: “Com certeza, a rapidez da ação 

da polícia né, com muito mais facilidade 

de locomoção usando motos, agora 

Colim, tomara que esses três assaltantes 

que conseguiram fugir dessa ação da 

polícia sejam encontrados né? A polícia 
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já tem alguma pista desses três homens 

que conseguiram fugir mesmo nessa 

perseguição policial?”. 

 

 
 

 

O repórter responde, repete novamente 

como os policiais fizeram para manter a 

segurança durante a abordagem no meio 

do congestionamento. Roberta 

complementa. 

 

 
 

 

 
 

 

Roberta: “Técnica, agilidade, de fato 

cenas de filme de ação como Thalita bem 

mencionou, obrigada Alexandre Colim 

pelas informações.  

 

 

 

Lembrando que as roupas levadas da loja 

por esses bandidos foram recuperadas, 35 

mil reais em mercadorias.  
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Bom, agora a gente fala sobre o caso da 

brasileira que foi morta no escritório 

 

 

 

onde trabalhava na Itália [...]”. 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 32 – Sequencia de Programa Fala Brasil 

 

Este trecho chama a atenção para uma característica marcante do Fala Brasil, que é 

a entrada ao vivo. Este recurso é explorado como uma estratégia comunicativa de 

conferir instantaneidade e simultaneidade àquilo que é informado ao telespectador. 

Gutmann (2014) diferencia a atuação destes dois dispositivos. A instantaneidade 

convoca a noção de que a notícia é anunciada no momento em que ela acontece, ainda 

que o tempo do fato e o tempo do telejornal sejam simbólicos. Já a simultaneidade 

convoca no telespectador experiências sociais, culturais, simbólicas e materiais 

partilhadas através da concomitância com o tempo presente, mas não o da notícia, e sim 

o da vida cotidiana. 

 

Os efeitos de instantaneidade (coincidência entre ação e sua revelação) e 

simultaneidade (partilha simultânea de diferentes ações, discursos e 

práticas culturais) estabelecem enlace entre as esferas da produção e 

recepção do telejornal. Há também aqui um efeito de unidade social entre 

ações de relevância para a esfera pública que acontecem, ao mesmo 

tempo, em diferentes locais, o que supostamente legitimaria o enlace 

entre telejornal e público naquele aqui e agora específico da transmissão 

É através da partilha de um momento vivido de forma comum, 

concomitante e regular que se convoca a audiência para atuar em uma 

dimensão comunicativa estabelecida no e pelo telejornal. (GUTMANN, 

2014, p.97) 

 

 

Com esta afirmação a autora propõe que os dois efeitos fazem parte das marcas que 

tornam o gênero telejornal reconhecido pela audiência. Atrelado a isto, tem a 
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performance desempenhada pelas apresentadoras que reforçam não apenas os padrões 

de apresentação que tornam o telejornal conhecido como tal pela audiência, mas 

também reforçam o lugar do feminino que possibilita a mulher se expressar e se colocar 

através da sensibilidade no telejornal, mais que os homens, por exemplo. A 

apresentadora pode se indignar, se colocar no lugar do outro, imaginar a dor do outro. 

Carla, Roberta e Thalita se comportam como todo jornalista que assume uma 

bancada. E os tensionamentos sobre o lugar que elas ocupam ali, surgem do ponto de 

vista do contexto do programa e das próprias marcas que configuram a apresentação no 

telejornalismo. O Fala Brasil segue a linha do jornal de bancada matutino como a Rede 

Globo, por exemplo, com o Bom Dia Brasil (apesar de não serem concorrentes do 

horário). O que configura o telejornal tradicional é o modelo heteronormativo do casal. 

Apesar de serem mulher, as apresentadoras do Fala Brasil acabam reforçando esse 

formato.  

Do ponto de vista do telejornalismo, a construção histórica do lugar da bancada 

também nos diz do lugar que as apresentadoras ocupam. Neste tipo de programa, a 

figura do homem sempre foi legitimada como central. O início do gênero na tevê 

brasileira foi marcado pelo Repórter Esso, considerado o telejornal mais importante da 

televisão no Brasil, e era apresentado por Gontijo Teodoro (REZENDE, 2000). Quando 

a mulher conquista espaço na bancada, assume esta função ao lado de um homem. Os 

valores que configuram a presença da mulher naquele ambiente são reforçados pelo 

contexto histórico da mulher nos meios de comunicação.  

No impresso (revistas e jornais) cabia a mulher falar sobre temas voltados para este 

público específico. Os assuntos seriam do ambiente denominado feminino: moda, casa, 

cozinha, cultura. Esses valores que norteavam a sociedade desde o século XIX vão se 

transformando ao longo dos anos, de acordo com mudanças culturais, sociais, 

econômicas e políticas. 

Mesmo as lutas por espaço no mercado de trabalho, não tiraram essa carga de 

significados que a figura da mulher tem na televisão. Os tensionamentos surgem dessas 

disputas entre o que é hegemônico na sociedade, partilhado pelo coletivo, e o 

movimento contra-hegemônico de desconstruir determinados estereótipos. No caso da 

mulher na televisão, principalmente no telejornalismo, é dissociar a imagem feminina 

apenas da beleza, leveza e suavidade. 
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As características da presença dessas mulheres na bancada não apontam 

explicitamente qual o lugar construído para as duas apresentadoras no Fala Brasil. Os 

valores dominantes que estão em jogo neste telejornal não convoca o telespectador para 

um deslocamento de sentidos por serem duas mulheres. Apenas reconfiguram as 

estratégias mantidas pelas emissoras no horário matutino. 

A forma de apresentação com muitos comentários, alguns até exaustivos e 

repetitivos, partilham sentidos com o telespectador dos programas de entretenimento, 

onde a mulher assume a posição de fala exaustiva, que representa um estereótipo 

feminino que não tem limites e precisa ser contida, geralmente pela figura masculina.  

 Vamos partir para um olhar na grade de programação das emissoras concorrentes 

para ver com quem o telejornal disputa audiência. O Fala Brasil é concorrente dos 

programas Mais Você (Globo), a transição entre Café com Jornal – Edição Brasil 

(noticiário que vai ao ar às 08h) e Dia a Dia (entretimento que vai ao ar às 09h) – 

ambos da Band –, e na transição entre Notícias da manhã (noticiário que vai ao ar às 

08h) e Bom dia e cia (infantil que vai ao ar às 09h) – ambos no SBT.  

Se pensarmos o lugar na grade televisiva para os programas de entretenimento, o 

turno matutino era destinado ao público feminino (Maia, 2012), por ser o horário em 

que as donas de casa estavam cuidando do lar e, portanto, podiam acompanhar a 

programação da mulher que fala para a mulher. No caso do Fala Brasil a presença de 

duas apresentadoras na bancada é mais uma estratégia na luta pela conquista da 

audiência, do que por uma disputa de sentidos para legitimar um lugar de autoridade 

para a mulher enquanto apresentadora.  

 

 

4.4 SBT BRASIL 

 

Conhecida pelos polêmicos comentários, a jornalista Rachel Sheherazade54 desde o 

ano de 2011 apresenta o telejornal SBT Brasil, da emissora SBT, ao lado do radialista e 

advogado Joseval Peixoto. A carreira da apresentadora teve início na TV Correio, 

emissora afiliada da Record, na Paraíba. Em seguida trabalhou na afiliada da Rede 

                                                           
54 Disponível no site http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=190  acessado em 24.11.2014. 

http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=190
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Globo, TV Cabo Branco. No ano de 2003, Rachel é contratada pela TV Tambaú, 

afiliada do SBT, para apresentar o telejornal Tambaú Notícias. 

A ida da jornalista para a bancada do SBT Brasil aconteceu no ano de 2011. O 

convite veio do próprio dono da emissora, Silvio Santos. O empresário havia visto um 

vídeo da jornalista no youtube e a crítica era sobre o carnaval55. A proposta era que a 

apresentadora tivesse também a função de âncora para comentar no telejornal emitindo 

opiniões consideradas fortes, polêmicas. 

Em entrevista para a colunista do site IG, Carol Gregnanin, em 29 de maio de 2011, 

Rachel fala sobre esta escolha do SBT em relação a postura dela de comentar os 

assuntos. “Terei a mesma liberdade que tinha na afiliada. Inclusive, esse foi um pedido 

do SBT, que eu continuasse falando o que eu quisesse”56. A colunista ainda provoca 

perguntando se Rachel acreditava na possibilidade de sofrer regulação nos comentários 

e ela responde: “Não. Vivemos numa democracia e o tempo da censura já acabou. Os 

telespectadores podem esperar a minha opinião. O comentário será meu parecer”57.  

Na entrevista a apresentadora convoca uma liberdade, quase que utópica de 

encontrar no telejornal um espaço para falar o que quiser. Rachel coloca a opinião e o 

comentário como marcas do perfil que constrói como apresentadora. Se aproximando do 

apresentador que não tem meias palavras para cobrar dos políticos um país melhor. Para 

garantir este lugar, desenvolve uma performance masculinizada e autoritária. 

Mas, na prática, a promessa feita pela emissora não se cumpriu. Rachel até teve a 

liberdade editorial de emitir as opiniões sobre diversos assuntos. E ficou conhecida 

nacionalmente por criar polêmicas. Uma delas custou caro à jornalista58. Ao emitir uma 

opinião sobre um adolescente que foi acorrentado ao poste por jovens durante a greve 

da polícia em fevereiro de 2013, a emissora foi alvo de intervenção parlamentar, foi 

ameaçada a perder verba publicitária e, diante da pressão Silvio Santos tirou Rachel do 

ar, temporariamente.  

No editorial Rachel apoiou os jovens “justiceiros” que amarraram o adolescente 

infrator ao poste, já que não havia policiais nas ruas para exercer a função de repressor 

                                                           
55 Informação disponível no site http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-

o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/ acessado em 24.11.2014. 
56 Citação disponível no site http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-

sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/ acessado em 24.11.2014. 
57 Citação disponível no site http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-

sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/ acessado em 24.11.2014. 
58 Informação no site http://celebridades.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2014/04/05/sbt-cede-a-

pressao-e-afasta-rachel-sheherazade-do-ar.htm acessado em dezembro de 2014. 

http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/29/rachel-sheherazade-assume-o-sbt-brasil-a-partir-desta-segunda-28/
http://celebridades.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2014/04/05/sbt-cede-a-pressao-e-afasta-rachel-sheherazade-do-ar.htm
http://celebridades.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2014/04/05/sbt-cede-a-pressao-e-afasta-rachel-sheherazade-do-ar.htm
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do Estado. No fim, a jornalista deixou um recado para os integrantes das comissões de 

direitos humanos que defenderam o garoto. Ela pedia que eles adotassem um 

adolescente infrator e levasse para casa, já que estavam sensibilizados pelo adolescente 

preso ao poste.  

Em maio, Rachel retornou a bancada do SBT Brasil, ao lado de Joseval Peixoto59. O 

radialista formado em direito começou a carreira aos 15 anos, na rádio Clube Marconi. 

Passou por diversas rádios e decidiu cursar direito. Formou-se em 1965. Não exerceu a 

profissão porque desde 1960 trabalhava na rádio Jovem Pan, onde está até os dias de 

hoje (2014). Em 1970, decidiu atuar também no direito. Se tornou especialista em 

direito criminal e crimes de sonegação fiscal, e assumiu o cargo de Promotor da Justiça 

Militar, de São Paulo. Em 2011 é convidado por Silvio Santos para assumir o SBT 

Brasil, onde já havia sido comentarista de política.  

O SBT Brasil vai ao ar de segunda a sexta às 19h45. É considerado o principal 

telejornal da emissora. A proposta é de um jornal com “liberdade editorial e 

credibilidade, fatores para o exercício de um jornalismo claro e transparente, são os 

alicerces que formam o compromisso do SBT com a notícia e a análise profunda dos 

fatos”60. Esta afirmação sobre o que é o telejornal, justifica a escolha por dois âncoras 

na bancada.  

A figura do âncora no telejornalismo brasileiro se consolida através do apresentador 

Boris Casoy, ao assumir o Telejornal Brasil, em 1988, da emissora SBT. O formato do 

telejornal era considerado uma inovação. O jornalista deixou a função de editor-chefe 

no jornal Folha de São Paulo e aceitou o desafio de ancorar o telejornal. Rezende 

(2000, p.127) aponta o que consagrou Boris como o principal âncora do telejornalismo 

brasileiro. 

Casoy, no entanto, não conformou a sua função ao modelo norte-

americano de ancoragem. De forma singular, além de ler as notícias e 

conduzir o noticiário, ele passou a fazer entrevistas e emitir 

comentários pessoais sobre os fatos noticiados, o que para alguns 

críticos e profissionais de outras emissoras era uma deturpação do 

trabalho do âncora. 

 

O autor ainda mostra que nesta mesma década (1980), a jornalista Marília Gabriela 

se destacava na apresentação do Jornal da Bandeirantes (emissora que anos depois 

                                                           
59 Informação disponível no site http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=74 acessado em 

24.11.2014. 
60 Disponível no site da emissora http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/ acessado em 24.11.2014. 

http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=74
http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/
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virou apenas Band). Enquanto apresentadora também desempenhava o papel de âncora 

e o reconhecimento deste tipo de ancoragem através de um jornalismo de opinião, 

conferiu destaque tanto a Marília quanto a Boris. 

 

A jornalista consagrada pelo programa de entrevistas Cara a Cara, 

também na TV Bandeirantes, construía um novo parâmetro para o 

telejornalismo brasileiro. Ao contrário de Boris Casoy, Marília 

Gabriela não escondia que a prática do jornalismo opinativo lhe 

causava um certo constrangimento de ordem ética. (REZENDE, 2000, 

P.128) 

 

Apesar do discurso da emissora de liberdade editorial, a construção do telejornal 

acontece no âmbito do conservadorismo político. Tanto na época de Boris, quando na 

fase atual de Rachel. Santos (2014, p.53) identifica a forma que o telejornal enquadra a 

política, a partir do “reforço do que é hegemônico-dominante no Brasil: o direito à 

propriedade, a negação da liberdade sexual e do direito ao corpo pelas mulheres, o 

enaltecimento da religião e da defesa da institucionalidade”.  

O conservadorismo e a política servem como pistas de como o programa configura 

sentidos a serem partilhados pela audiência, e aguçam o olhar para pensar qual o lugar 

destinado à Rachel, já que ao longo da análise é possível constatar que a figura de 

Joseval reforça o lugar de autoridade masculina na bancada do telejornal. A proposta 

aqui é ver os sentidos provocados pelo lugar que Rachel ocupa enquanto âncora (o 

apresentador que pode opinar), que não é comum nos telejornais de rede noturnos do 

país, considerados do horário nobre e consequentemente os mais importantes, mas 

também enquanto mulher, que está subordinada á figura masculina, que também exerce 

a função de âncora e conta com recursos que legitimam esta posição do masculino no 

programa. 

 

4.4.1 Disputas de sentidos: a autoridade da mulher como âncora 

 

A proposta da emissora de destinar a Rachel Sheherazade o lugar de âncora, que vai 

dar a opinião pessoal sobre diversos assuntos, causa uma primeira impressão de que no 

telejornal a apresentadora vai ocupar uma posição de destaque, de uma mulher que tem 

opinião e exerce uma forma de apresentar distinta das outras mulheres, que também 

estão numa bancada de noticiário noturno. 
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Porém, na descrição do programa no site da emissora, as características dos 

apresentadores não são enaltecidas pela posição que ocupam no telejornal. O programa 

não se preocupa em destacar a imagem de Rachel como a apresentadora, mulher, que 

atua como âncora e, por isso, merece destaque no programa como um elemento que 

rompe as barreiras do formato heteronormativo e hegemônico dos telejornais de 

bancada do horário nobre da televisão brasileira. 

Em um primeiro olhar temos a impressão de que Rachel, de fato, ocupa um lugar de 

destaque. A apresentadora tem um jeito peculiar de performatizar o anuncio da notícia, 

e se apoia na interpretação para demarcar as opiniões que emite durante as edições do 

programa. O problema é que outros sentidos configuram a presença do feminino na 

bancada e, principalmente, no SBT Brasil. 

A começar pelas próprias marcas históricas da construção do telejornal. Este espaço 

teve início com a presença do homem. A mulher, quando é “autorizada” a dividir ou 

assumir este lugar, sofre uma segregação de sentidos sobre a própria presença ali. Ela se 

torna coadjuvante, mesmo com potencial para ocupar aquela função em par de 

igualdades com o apresentador. 

Rachel até consegue deslocar os sentidos que foram conferidos à mulher ao longo da 

história do telejornalismo no Brasil, sempre associado a suavidade, leveza e 

embelezamento. Não é sua aparência que ganha destaque na bancada. A performance 

desempenhada por ela não se associa a da mulher frágil, mas sim da mulher autoritária, 

que masculiniza a performance para legitimar autoridade num ambiente masculino. 

A apresentadora usa ternos e camisarias (tipos de tecidos mais elegantes para as 

camisas sociais) de manga comprida. Os cabelos sempre soltos. Poucos acessórios. 

Joseval utiliza terno e gravata, figuro tradicional do apresentador de telejornal. Além da 

roupa mais formal, o cenário também remete o telespectador a um ambiente que 

mantém as características conservadoras deste tipo de programa. 

O cenário é composto por uma bancada, que na frente avisa em um painel o dia, a 

data do programa e no início dos blocos a hora, os apresentadores ficam distantes e ao 

meio dele é possível ver um telão onde as imagens das reportagens ilustram a cena 

enquanto o conteúdo é anunciado pelos apresentadores. No início do telejornal, Rachel e 

Joseval são enquadrados em plano geral, depois, cada um é enquadrado sozinho em 

plano médio ou primeiro plano.  
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O SBT Brasil começa tradicionalmente com a escalada. O telejornal tem início logo 

após o SBT Notícia. Não há intervalo entre eles. Sobem os créditos de um e aparecem as 

imagens que dão início a escalada do outro. As notícias começam a ser anunciadas pela 

voz em off de Joseval Peixoto, como na edição do dia 09.10.13. 

Joseval: [voz em off] “Violência contra a 

mulher. Aluna sofre tentativa de estupro 

em banheiro da USP”. 

  
  

 

 

Rachel: “No Rio, passageira é violentada 

por motorista dentro de van”. 

 

 
 

 

Joseval: “E mais, menina de seis anos 

morre afogada em ônibus escolar”. 

 

 
 

 

Rachel: “Exclusivo. Documento prova 

que PCC mandou matar os assassinos do 

menino Brain”.  

 
 

 

Joseval: “Quadrilha usa metralhadora 

antiaérea para roubar carro-forte”. 
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Rachel: “Estudante que procurava 

namorado pela internet aparece 

estrangulada”. 

  
 

 

Joseval: “Comerciante roubado 17 vezes 

protesta em Brasília”. 

[Sobe som com a sonora do personagem.] 

 
 

 

Joseval: “No Rio, bandidos somem com 

vigas de concreto que pesam mais de 30 

toneladas”. 

 
 

 

Rachel: “Grávida não chega à tempo ao 

hospital e ganha neném dentro do táxi”. 

[Sobe som do choro do bebê.] 

  
 

 

Joseval: “Inflação anual fica abaixo dos 

seis por cento pela primeira vez em 

2013”. 

  
 

 

Rachel: “A engenhoca que resolve o 

problema dos lojistas e ainda dá 

descontos”. 
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Joseval: “Piloto de avião passa mal e 

passageiro aterrissa avião sozinho”. 

 

 
 

 

Rachel: “E o adeus a atriz e cineasta 

Norma Bengel”. 

[Sobe som.] 

  
 

 
Figura 33 – Sequencia de Programa SBT Brasil 

 

Durante a escalada não aparece a imagem dos apresentadores, as suas falas são 

cobertas com imagens das reportagens anunciadas. Em seguida entra a vinheta do 

telejornal. Uma voz masculina de locutor em off, ainda com a imagem da vinheta, que 

se transforma na logomarca do programa, comunica ao telespectador “Está no ar o SBT 

Brasil com Joseval Peixoto e Rcahel Seherazade”. Aparece a imagem do alto 

enquadrando os apresentadores na bancada e todo o estúdio é mostrado. Quando 

anuncia o nome dos apresentadores, eles são enquadrados mais de perto. 
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Figura 34 – Sequencia da vinheta de abertura do Programa SBT Brasil 

 

 

Joseval: “Boa noite”. 

 
 

 

Rachel: “Boa noite”. 

 

 
 

 

Joseval: “A polícia de São Paulo está 

atrás de uma quadrilha que roubou dois 

milhões de reais de um carro forte”. 

 

 

 [Na hora que fala o valor olha para 

Rachel] 
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Rachel: “Só isso Joseval. [Fala olhando 

para ele, vira para a câmera e continua]  

 

 

Olha só, o assalto lembrou cenas de filme 

de ação, com direito a dinamite e uma 

metralhadora capaz de derrubar um 

avião”. 

 
 

 

 
 

 
Figura 35 – Sequencia do Programa SBT Brasil 

 

A forma como o telejornal se desde a escalada até o “boa noite” configura sentidos 

sobre qual o lugar de cada apresentador que está na bancada. Ao longo do SBT Brasil, a 

autoridade é conferida a Joseval Peixoto, a figura masculina, que tradicionalmente 

conduz este tipo de programa. A primeira voz que anuncia os destaques do telejornal é a 

dele, e o “boa noite”, que é o primeiro contato com o telespectador para estabelecer a 

relação de cumplicidade entre quem apresenta e quem assiste, também é falado por ele. 

Ao longo do telejornal, o que se percebe é um diferencial na ordem de anúncio das 

notícias. À Joseval compete anunciar as reportagens investigativas, assuntos de política 

e assuntos factuais de repercussão nacional. Rachel apenas complementa as 

informações, como vimos no exemplo do anuncio da primeira notícia, após a escalada. 

Outro aspecto que chama a atenção é a organização do telejornal. O editorial de Rachel 

fica sempre no meio do programa. Já o de Joseval, ao final. 

 Os apresentadores quase nunca ficam juntos no mesmo enquadramento e não 

interagem entre si sobre as notícias, como se costuma ver em outros telejornais que 

possuem o mesmo formato, um homem e uma mulher dividindo a bancada. Joseval e 

Rachel ficam distantes no espaço da bancada e até mesmo quando olham um para o 

outro parece mais uma questão técnica do que um tipo de diálogo entre os dois. Eles 

também anunciam as notícias em enquadramentos separados. A conversação, portanto, 

que marca a atuação das apresentadoras do Fala Brasil, não é apropriada como marca.  
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Apesar das características históricas do telejornalismo que configuram sentidos que 

enquadram o lugar da mulher na apresentação televisa como coadjuvante de um 

homem, e os formatos do telejornal conferirem, ainda que nas entrelinhas, autoridade a 

figura masculina, Rachel provoca deslocamentos, principalmente pela característica 

irônica dos editoriais que escreve, na forma como anuncia as notícias e até na 

performance que desempenha diante das câmeras. 

Em uma matéria, no dia 03.09.2013, sobre falta de segurança em um bairro do Rio 

de Janeiro, Rachel anunciou da seguinte forma: 

 

Rachel: “Desiludidos com tantos casos 

de violência sem solução,  

 

 

 

 

moradores de um bairro do Rio decidiram 

alertar a vizinhança sobre a ação da 

bandidagem.  

 

 

Se não fosse uma tragédia, seria até 

engraçado”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 36 – Sequencia do Programa SBT Brasil 

 

A apresentadora também mantem a informalidade como marca que autentica a 

posição que ocupa no telejornal. Expressões idiomáticas como “em maus lençóis” e “se 

deram mal”, são recorrentes. Como neste exemplo do dia 03.09.2013. 
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Rachel: “Uma deputada estadual do 

PSOL do Rio  

 

 

 

está em maus lençóis.  

 

 

Ela está sendo acusada de cobrar 

dinheiro de funcionários para poder 

empregá-los no gabinete.  

 

 

Numa espécie de vingança, dois 

assessores demitidos montaram um dossiê 

contra ela.  

 

 

Mas também se deram mal”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 37 – Sequencia do Programa SBT Brasil 
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Joseval é mais tradicionalista, assume a postura da figura masculina que está ali 

convocando autoridade e seriedade. Ele só se permite ser mais leve, quando o assunto é 

algo inusitado, de comportamento, como aconteceu nesta mesma edição. 

Joseval: “Nos circos e desenhos 

animados o elefante parece 

 

 

  

um grandalhão bonzinho, 

 

  

 

 

mas na vida selvagem todo cuidado é 

pouco.  

 

Veja o que aconteceu com um grupo de 

turistas na África do Sul”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 38 – Sequencia do Programa SBT Brasil 

 

Rachel também mantém o tom de seriedade. Na maioria das reportagens está séria, e 

até quando sorri, em matérias de esportes, por exemplo, não transparece leveza e 

suavidade. A impressão que se tem é que ela mantem a mesma postura tradicionalista e 

conservadora de Joseval. O que a faz roubar a cena, dando a impressão de que ali ela é a 

autoridade e Joseval o coadjuvante, é esta postura aliada ao tom de ironia, que se tornou 



167 

 

a marca registrada a apresentadora. Esta característica fica evidente quando Rachel lê o 

editorial. A edição foi do dia 03.09.2013. 

Rachel: “E hoje eu vou falar sobre o fim 

do voto secreto para a cassação de 

parlamentares que está sendo votado 

agora na Câmara dos Deputados.  

 

 

(Muda de câmera, enquadramento sai do 

plano na altura dos cotovelos, para um 

mais aberto que pega na linha da cintura, é 

possível ver a bancada e as mãos da 

apresentadora sobre ela) Pra não sofrer 

represálias de governantes tiranos, o 

parlamento precisava de proteção e por 

isso surgiu o voto secreto 

 

 (a câmera fecha o enquadramento com 

um discreto zoom in, já não é mais 

possível ver a bancada e as mãos da 

apresentadora, que entra em quadro 

quando ela as levanta acima da bancada), 

 

 mas numa democracia como o Brasil, 

com poderes soberanos (o zoom in 

continua, o enquadramento aqui já está na 

altura dos cotovelos)  
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e independentes não se justifica o sigilo 

das votações 

 

 

 (aqui, quando ela fala não, aponta o dedo 

indicador para a tela, a expressão é de 

exaltação, como se não admitisse tal 

postura, e logo em seguida o 

enquadramento já está um pouco acima 

dos cotovelos, onde já não é mais possível 

ver as mãos em quadro mesmo quando 

estão levantadas)  

 

 

 

 

quando o povo exige transparência muitos 

parlamentares, certamente com rabo 

preso, (aqui o enquadramento já está um 

pouco mais fechado, entre os cotovelos e 

os ombros, aqui ela levanta a mão quase 

na altura do ombro mais uma vez com o 

dedo indicador apontado para frente, de 

maneira autoritária) insistem no voto 

secreto (fala aqui em pausado e pontuado 

com a mão). 
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 Alegam que o voto aberto daria margem 

a perseguições e retaliações quando os 

legisladores votassem contra o executivo, 

mas não é ao governo que eles devem 

fidelidade (nessa frase o enquadramento 

fecha ainda mais e Raquel se inclina para 

frente, como se quisesse se aproximar 

ainda mais da câmera, ou seja, do 

telespectador), nem mesmo aos seus 

partidos políticos.  

 

(Aqui começa a gesticular bastante e fazer 

expressão de indignada, revolta. A mão 

com os dedos juntos na lateral, agora não 

mais apontada para o telespectador, indica 

o repúdio da apresentadora ao voto 

secreto) Deputados e Senadores são 

eleitos pelo povo para falar, agir e votar 

em nome do povo. Chega de subserviência 

entre os poderes. Chega de usar o voto 

como moeda de troca no parlamento, que 

caiam as máscaras, nós queremos saber 

quem é quem por trás do voto secreto”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 39 – Sequencia do Programa SBT Brasil 
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Durante o telejornal, Rachel atua de forma enfática, mantém uma postura mais 

engessada e irônica, mas até mesmo quando fala de assuntos mais amenos e se permite 

sorrir ela não perde a postura autoritária. No editorial, a performance de Rachel é 

delineada pelas expressões que utiliza. Desde os gestos com as mãos, o dedo em riste, 

até a interpretação inflamada, a expressão facial sisuda e a fala assertiva. Neste 

momento podemos perceber como ela desconstrói a representação da mulher frágil, 

submissa assumindo assim o estereótipo da figura masculina.  

Nesta mesma edição, o editorial de Joseval Peixoto é sobre a invasão dos 

Estados Unidos à privacidade brasileira. Nesta parte fica evidente um BG de fundo, que 

remete o telespectador a uma marcha militar. Alusão de que para o programa, o lugar da 

política aqui no Brasil é do conservadorismo e autoritarismo, o que reforça também o 

lugar de Joseval como central no programa. Ele complementa a fala do comentarista de 

opinião Carlos Chagas para dar início ao seu editorial. 

Joseval: “Mas, independentemente da 

resposta, 

 

 

 

 

 a presidente Dilma tem que questionar o 

presente (sic) Barack Obama. 

 

 

 

 

 A invasão do Estado Americano na vida 

privada de brasileiros  
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e de nossos dirigentes é inaceitável.  

 

 

 

 

 

Há uma ética que vige entre as nações  

 

 

 

 

 

 

que sedimenta a carta da ONU há quase 

70 anos  
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e que não pode adormecer,  

 

 

 

 

 

é a que proclama o respeito internacional 

e a igualdada absoluta entre os povos,  

 

 

 

 

 

todos os povos. 

 

 

 

 

 A tirania acabou, já não existe império, 

ninguém pode devastar a soberania dos 

países,  
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o ato administrativo se rege pela 

impessoalidade, legalidade, moralidade e 

transparência,  

 

 

 

é o que canta as constituições dos países 

civilizados, não existe ato secreto na 

sombra do poder,  

 

 

 

 

a espionagem é um ato calhorda, é a 

vergonha de uma casa branca, por isso, a 

presidente tem que questionar.  

 

 

 

 

Não importa a resposta não.  
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O importante é a pergunta, porque ela 

realça a ética que se perdeu. [Neste 

momento Joseval se vira e toda a bancada 

é enquadrada, inclusive mostrando 

Rachel]. 

 

Boa noite”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 40 – Sequencia do Programa SBT Brasil 

 

O que fica evidente nas análises da presença da mulher no SBT Brasil é a 

performance de Rachel que tensiona todas as construções de autoridade que são 

conferidas a Joseval. Desde a postura masculinizada que ela assume de seriedade, 

ironia, conservadorismo, passando pela forma como interpreta as notícias quase que de 

forma teatralizada, porque faz muitas expressões faciais e gesticula bastante; até o 

direcionamento que dá aos editoriais, sempre causando polêmicas e chamando a 

atenção. 

Aqui, a intenção não é dizer se Rachel, de fato, assume ou não a função de âncora. 

Mas sim identificar os deslocamentos provocados pela apresentadora neste lugar 

destinado a ela. Não é comum ver mulheres âncoras nos principais telejornais noturnos 

do país, como Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Band (Band), e Jornal da 

Record (Rede Record), para citar os principais da rede de canal aberto. 

Quando o SBT destina este lugar para Rachel, a emissora reitera as marcas do 

telejornalismo e a estrutura do próprio telejornal SBT Brasil, que se constrói com base 

na forma histórica tradicional de se fazer telejornalismo no país (as principais notícias 
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são anunciadas pelo homem; ele é a centralidade na apresentação; o “boa noite” inicial é 

feito por ele, e o final também; a ele cabem os comentários editoriais de política e 

economia, Rachel até fala de política, mas não com a mesma frequência que Joseval). 

O lugar de Rachel no SBT Brasil é o da disputa. Ali, ela está o tempo inteiro 

medindo forças para configurar outro sentido para a presença dela na bancada, enquanto 

âncora. Ao masculinizar a performance, que exerce no telejornal, acaba por reiterar o 

lugar de autoridade do masculino. Rachel não permite a feminilização da sua imagem, 

mas também não demarca o lugar do feminino naquele ambiente. Por isso a disputa. Os 

tensionamentos mostram que este lugar da mulher âncora ainda está em transformação, 

e por mais que se tenha um espaço para a opinião da âncora mulher, ainda assim a 

configuração do formato do telejornal reforça o lugar de autoridade do homem. 

 

 

4.5 SEM CENSURA 

 

O Sem Censura estreia no dia primeiro de junho de 1985, período pós ditadura 

militar, com a proposta de refletir ali o clima de liberdade da sociedade brasileira, que 

durante 20 anos havia sofrido com a censura. A tônica do programa sempre foi o debate 

livre e tinha como característica ser apresentado por mulheres, “passaram pela bancada 

Tetê Muniz, Glisse Campos, Lúcia Leme, Márcia Peltier e Leda Nagle, que, atualmente, 

está à frente do programa”61. 

Leda Nagle começou a carreira como jornalista nos Diários Associados de Juiz de 

Fora em Minas Gerais, depois no Diário da Tarde, Diário Mercantil, em seguida foi 

correspondente no impresso Estado de Minas na Zona da Mata, ainda no início da 

faculdade. Em 1973 trabalhou no jornal O Globo. Três anos depois entrou para o 

universo do telejornalismo na TV Globo, onde começou como repórter.  

Em entrevista ao programa Emprego e Renda, da emissora Rede Minas, Leda conta 

as dificuldades que teve para conquistar espaço na profissão enquanto mulher. “As 

dificuldades foram muitas, muitas dificuldades, claro. Primeiro o preconceito, isso foi 

há 35, 36 anos atrás. Então você imagina que era muito mais difícil, as mulheres na 

redação eram muito menos numerosas. Os caminhos eram, da mulher, eram mais 

                                                           
61 Informações disponível no site do programa sobre os 25 anos do Sem Censura no ano de 2010. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/bastidores/sem-censura-completa-25-anos acessado em 24.11.2014. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/bastidores/sem-censura-completa-25-anos
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difíceis do que hoje. Hoje você entra numa redação de jornal de televisão e o número de 

mulher é muito maior quase que o de homem”62.   

Entre os anos de 1977 e 1989, Leda apresentou o Jornal Hoje, que na época era o 

primeiro telejornal vespertino da Rede Globo. De 1989 até 1996 foi para a TV 

Manchete apresentar o programa Edição da Tarde ao lado do jornalista e radialista 

Carlos Bianchini. Chegou a trabalhar como apresentadora no SBT e no canal fechado 

GNT. Em 1996 assume a bancada do Sem Cesura, onde permanece até os dias de hoje 

(2014). 

O Sem Censura vai ao ar de segunda à sexta, das 16h às 17h30. É exibido na TV 

Brasil, logo após o seriado infantil Detetives do prédio azul. Na grade, está entre o 

programa infantil e programas com temas diversificados, como + Ação, Cozinha 

Amazônia, Diverso, Conhecendo Museus, só para citar alguns. 

O programa de debate se passa em um estúdio sem muitos recursos audiovisuais. O 

cenário é simples. Cores sóbrias nas paredes, duas bancadas em semicírculo: a primeira 

e maior são para os convidados, já a menor, que fica como se estivesse dentro da maior, 

é onde Leda comanda as entrevistas. Este formato convoca as marcas materiais dos 

programas de debate, onde todos os sujeitos de fala tem autoridade, apesar de Leda 

delegar quem tem voz em cada momento do programa. 

O formato do programa permanece o mesmo de quando este estreou na TV 

brasileira. Só o design das bancadas (da apresentadora e dos convidados) que mudou ao 

longo dos anos. Em entrevista concedida ao jornal O Globo63, na época em que lançava 

o livro “Com certeza: Leda Nagle - Melhores momentos”, a apresentadora afirma que 

não gosta do formato contemporâneo da TV, com muitos cortes de enquadramento de 

câmera e dinâmica acelerada. O tradicionalismo de Leda e do programa já é uma pista 

sobre o lugar da apresentadora no Sem Censura, que completa 18 anos nesta função.  

 

 

 

 

                                                           
62 Transcrição da entrevista concedida por Leda Nagle ao programa Emprego e Renda, da Rede Minas, 

veiculado no Youtube no dia 04 de outubro de 2012. Disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=QImYWNKRecA  
63 Entrevista publicada no site em 28.06.2009 e atualizada em 10.12.2010: http://extra.globo.com/tv-e-

lazer/leda-nagle-reune-as-melhores-entrevistas-dos-30-anos-de-carreira-em-tv-307349.html Acessado em 

04.04.2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=QImYWNKRecA
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/leda-nagle-reune-as-melhores-entrevistas-dos-30-anos-de-carreira-em-tv-307349.html
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/leda-nagle-reune-as-melhores-entrevistas-dos-30-anos-de-carreira-em-tv-307349.html
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4.5.1 A performance tradicional de Leda configurando autoridade 

 

Em entrevista ao site da TV Brasil, sobre os 25 anos do programa Sem Censura, o 

responsável pelo programa na época da estreia, em 1985, Roberto Parreira, afirmou que 

“o Sem Censura é um ‘programa de Rádio na TV’, já que as pessoas podem assistir sem 

ter que ficar em frente a telinha. ‘Quando tiver alguma coisa que te interesse, você vai 

olhar o que é’, finaliza”64. 

Esta afirmação reforça a marca tradicionalista, em termos de gênero televisivo do 

programa. Em uma época em que os estúdios de programas televisivos tem buscado 

recursos junto à tecnologia como a participação dos telespectadores em tempo real via 

internet, os monitores de LCD como recurso, que também podem ser cenográficos para 

destacar a marca do programa, sem falar nos diversos movimentos de câmera e 

elementos que podem garantir uma dinamicidade; o programa mantém um estúdio num 

formato mais conservador, sem apostar em características que indiquem modernidade. 

Apesar de na descrição sobre a proposta do programa o lugar de Leda Nagle ser 

referendado como o de apresentadora, nenhuma característica da profissional é 

destacada como marca cara ao programa. Ali, não há um destaque para o lugar ocupado 

por Leda, seja pela sua trajetória ou pelos anos que possui à frente do programa, como 

na maioria dos programas analisados neste trabalho, em que as emissoras parecem não 

se preocupar com essas questões. 

Ao longo desta análise vamos ver como a trajetória profissional de Leda é de 

fundamental importância para a configuração do lugar da mulher no programa 

atualmente. Os valores do telejornalismo de atualidade e interesse público também se 

fazem presentes como demarcadores de legitimação daquilo que é discutido ao longo do 

programa. Ao guiar o olhar por esses dois caminhos é possível identificar alguns 

deslocamentos de sentidos que o programa foi perdendo ao longo dos anos, na 

articulação entre cultura televisiva e as relações socioculturais dos telespectadores e das 

transformações pelas quais o país passou e reconfigurou a forma de se relacionar com a 

tevê e com o feminino neste meio de comunicação. 

A performance de Leda segue a linha do tradicional, assim como o programa. Desta 

forma a apresentadora consegue manter a proposta inicial do Sem Censura, de informar 

                                                           
64 Disponível no site: http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/bastidores/sem-censura-completa-25-anos 

acessado em 24.11.2014. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/bastidores/sem-censura-completa-25-anos
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o público, principalmente num momento de liberdade de expressão pós Ditadura 

Militar. Ainda que os tempos sejam outros, e o desejo da imprensa livre já não 

configure os mesmos sentidos que no ano de criação do programa, o caráter 

informativo, do debate construtivo não se perdeu. 

Quando assume que prefere o formato tradicional, Leda rejeita o debate construído 

pelas polêmicas, discussões e brigas. O Sem Censura se constitui pela informação 

transmitida de uma forma que o telespectador adquira o conhecimento sem gerar novas 

dúvidas. O ritmo do programa também remete a uma aula, na qual a professora, na 

figura de Leda, conduz os assuntos lecionados para os alunos.  

Quando o Sem Censura começa ela cumprimenta o telespectador e anuncia os 

destaques do programa. Notamos que não há variações interpretativas no tom de voz de 

Leda. Ela pouco dá ênfase às palavras de valores. O texto é lido de forma corrida, 

mesmo assim ela tem o cuidado de falar de uma forma que o telespectador compreenda. 

Na edição do dia 05.09.2013, ela começa o programa da seguinte forma: 

 

Leda: “Oi. [breve pausa]  

 

 

 

 

 

O Sem Censura está começando agora. 

[breve pausa]  

 

 

 

Hoje vamos falar de alienação parental, 
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[respira fundo e continua]  

 

 

que que é isso, quando a mãe ou o pai, 

normalmente depois ou durante a 

separação, coloca o filho um contra o 

outro, mãe ou pai, pai ou mãe, a criança, 

claro, é a mais prejudicada nesta história, 

fica no meio da discussão, e pode ter 

problemas de auto estima, aprendendo 

também desde muito cedo a manipular e a 

chantagear. Esse vai ser o nosso assunto 

com a psicóloga Andreia Calçada  

 

e a advogada Ana Gerbasi, que vai 

explicar como funciona a lei da alienação 

parental.  

 

 

 

Temos a presença de: Zuenir Venura 

[sorri, mas a voz continua no mesmo 

ritmo cadenciado, sem entonação e 

variação de tom] que está relançando dois 

livros: ‘1968, o ano que não terminou’ e 

‘1968, o que fizemos de nós’. Nos dois 

livros Zuenir trata da reação da 

sociedade brasileira à ditadura militar, 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



180 

 

do reflexo das mudanças naquela época e 

nos dias de hoje.  

 

 

A jornalista Estela Caymmi está lançando 

o livro ‘O que é que a baiana tem’, a obra 

celebra os 90 anos do rádio no Brasil e 

também os 75 anos do lançamento do 

samba, que deu título ao livro. Um 

sucesso na voz de Carmem Miranda e 

autoria do avô de Estela, o grande 

Dorival Caymmi. [pausa, respira bem 

fundo e continua]  

Você já reparou qual sua posição 

preferida na hora de dormir?  

 

 

Segundo o psicólogo João Oliveira é 

possível saber mais da personalidade de 

uma pessoa e as emoções dela observando 

essas posições. De bruços, com os braços 

abertos, ou fechados, cada uma delas dá 

pistas sobre como andam as emoções da 

gente durante o dia. 

 

 

 [neste momento olha para as laudas e 

continua] Para a realização deste 
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programa contamos com a participação 

de vocês, debatedores fixos, 

 

 

[ela não olha para a tela como se 

convocasse os telespectadores a participar 

do programa, olha para a câmera e 

continua] por telefone, por fax, por e-mail 

ou pelo Twitter.  

 

 

 

 

Eu acho que vou começar falando do 

sonho sabe, do dormir, dessa história 

 

 

 

 

 

 [se vira em direção ao psicólogo e 

continua]  
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dormir de bruços significa o quê?”. 

 
 

 
Figura 41 – Sequencia do Programa Sem Censura 

 

 Nesta abertura do programa temos algumas pistas de como o lugar de Leda é 

construído pelo programa. Ela estabelece uma interação com o telespectador, ainda que 

de forma tímida. Ela cumprimenta o público com um “oi”, depois avisa que “o nosso 

assunto” vai ser tratado por fontes especializadas, e convoca a participação da audiência 

através dos canais de relacionamento (telefone, faz, e-mail e twitter). A apresentadora 

ainda tem o cuidado de manter o tom pedagógico e esclarecer ao máximo seu debatedor 

fixo sobre os temas tratados no programa, quando explica o que é alienação parental, 

“que que é isso...”. 

 A performance de Leda nos remete aos primeiros anos da televisão no país, 

ainda na época do Repórter Esso, que possuía um formato de apresentação em que a 

imagem era pouco explorada, devido a falta de recursos, e se diferenciava do rádio 

apenas pelo recurso da imagem. O Repórter Esso foi extinto em 31 de dezembro de 

1970 (REZENDE, 2000). Esta característica reforça o discurso do responsável pelo 

programa ainda em 1985, que o formato do Sem Censura seria como o do rádio. O 

telespectador poderia ouvir o programa e só olhar para a telinha quando desejasse.  

 De fato, o programa não possui atrativos audiovisuais para prender a atenção do 

telespectador. O enquadramento fechado em Leda em plano médio, só alterna quando 

ela fala o nome dos convidados, muitos deles nem percebem que estão em cena, e ficam 

com expressões desatentas. Os entrevistados são enquadrados no mesmo plano quando 

falam. Em poucos momentos todo o estúdio é colocado em cena. É como se o 

telespectador visse através do olhar de Leda. 
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Figura 42 – Panorâmica do Programa Sem Censura 

 

A trajetória de Leda como jornalista e, mais, como entrevistadora está bem presente 

no Sem Censura. A habilidade profissional dela de fugir das perguntas do senso comum 

e muitas vezes pressionar o entrevistado, a ponto de ele ficar sem respostas, são o 

diferencial da apresentadora. Articulado a este modo peculiar de entrevistar, está o tom 

conversacional convocado pela apresentadora. 

Na edição do dia 03.09.13, essa característica de Leda fica bem evidente. A 

professora de português, Cristina Schumacher, fala sobre o livro que vai lançar “Uma 

Gramática Intuitiva – liberte-se da regra e tome posse da língua que você fala”. Ela 

propõe que não se julgue as pessoas pelo modo como elas falam (errado), e que se tenha 

na verdade variações dentro da língua portuguesa onde, a depender da situação, você 

fale o português culto ou o falado por determinada comunidade ainda que esteja errado. 

 

Leda Nagle: “Você não vai olhar como 

preconceito quem fala certo. É isso?”. 

 

 

 

 

 

Cristina Schumacher: (Fica em 

silêncio). 

Entendi bem? (Algum convidado sorri, dá 

para ouvir a risada pela pergunta 
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desconcertante). 

 

Cristina Schumacher: (Continua em 

silêncio e repete a pergunta).  

 

 

“Veja, você não vai olhar como 

preconceito...” (Leda fala por cima da fala 

dela para corrigir). 

 

 
 

 

 
 

 

Leda Nagle: “Não, você não vai com 

preconceito...” (Aí a entrevistada 

complementa). 

  
 

 

Cristina Schumacher: “Pra quem fala 

certo”. (E continua calada).  

 

 
 

 

Leda Nagle: “Você inverteu o jogo”. 

(Leda afirma de forma enfática, a câmera 

está na entrevistada). 
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Cristina Schumacher: (Continua o 

silencio. Ela olha para cima como se 

estivesse pensando, se apoia na bancada e 

leva a mão ao queixo). “Não, em nenhum 

momento me pareceu que era isso que eu 

estava fazendo”. 

 

 
 

 

 

Leda Nagle: “Então eu entendi errado”. 

(Leda arremata com tranquilidade). 

 

 
 

 

Cristina Schumacher: (Retoma o fôlego e 

recomeça a explicar). “Claro, por quê? 

Porque a gente tem uma visão sempre 

relacionada com regras. A gente acha 

assim, que conhecer a língua é conhecer 

regra, e não é. (pausa) Ou, não é só. 

[...]”. 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 43 – Sequência do Programa Sem Censura 

 

 Este diálogo mostra outra desconstrução no programa. Leda aborda assuntos 

diversos no programa de debate. Diferente, de Fátima Bernardes, no Encontro, que 

também recebe convidados que participam de um bate-papo, Leda não constrói o lugar 

da entrevistadora pela simpatia. Com uma expressão neutra, ela pressiona o 

entrevistado, discorda dele e desestabiliza com perguntas mais incisivas. 



186 

 

Desde que foi criado o programa promovia debates com personalidades e 

artistas, nem sempre com especialistas, como atualmente. Articulava marcas dos 

programas classificados como entretenimento e variedades. Na década de 1980, a figura 

da mulher na bancada do Sem Censura reforçava o discurso editorial de que ali haveria 

liberdade.  

Nesta época, na TV brasileira, a presença feminina nos programas estava 

associada à leveza e suavidade. A mulher assumia a bancada ao lado de um homem, que 

reforçava o lugar de autoridade masculino. Acreditamos que no Sem Censura, a figura 

do homem foi descartada porque naquele contexto, o homem representaria a ditadura, a 

autoridade, o cerceador, que seria contraditório ao fim da censura. 

Apesar de anunciar para o público que ali é o ambiente do debate, este só acontece 

no programa, quando todos os convidados estão ali para falar do mesmo assunto. Ainda 

assim, o conflito entre opiniões distintas não é um aspecto explorado pelo programa. No 

debate que possui temas diferentes, não há intervenções nas falas. A conversa fica 

estabelecida entre Leda e o entrevistado. 

Na edição do dia 04.09.2013, o assunto é a violência contra a mulher, e a 

apresentadora recebe seis convidados no estúdio. A médica Jurema Werneck, a 

socióloga Jaqueline Pitangui, o advogado criminalista Luciano Saldanha, psicóloga 

Mara Suassuna, a artista Pâmela Castro e o cantor e compositor Orlando Moraes. Aos 

31 minutos de programa, Leda se direciona ao advogado e pergunta sobre as punições, o 

que acaba gerando o debate. 

Leda: E as penas? As penas são 

razoáveis ou são ainda leves? 

 
 

 

Luciano: Não, eu acho...  
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Leda: Porque que este homem que matou 

a moça lá, em São Paulo, vai ficar em 

prisão domiciliar? 

 
 

 

Luciano: É...a...a visão que existe, é de 

uma, uma pena... 

 
 

 

Leda: A gente que não entende nada de 

lei fica ofendido né? [ Leda pergunta, mas 

a imagem continua no entrevistado]. 

 
 

 

Luciano: O entendimento, no caso do 

juiz, foi de que a, deve haver a prisão, no 

entanto ele deve ser recolhido ao seu 

domicílio. É...em razão da idade, e é claro 

que a interpretação ela está baseada na 

visão que o juiz tem daquele caso 

específico. 

 
 

 

Leda: Que aquele juiz específico... [Leda 

complementa. A imagem continua no 

entrevistado]. 

O entrevistado gagueja para responder e a 

apresentadora complementa.  
 

 



188 

 

 

Leda: A lei não diz isso, que ele matou, 

ficou assistindo televisão e vai ficar em 

prisão domiciliar? O juiz é que... 

 
 

 

Luciano: Não, a prisão é uma prisão 

processual, ou seja, ele é, é...a prisão 

processual é o seguinte, significa o 

seguinte, existe, ele tá manipulando 

prova. Ele tá ameaçando testemunhas. 

Existe necessidade da prisão? A realidade 

é esta, a prisão ela tem esse objetivo, ou 

seja, qual o objetivo? Que ele não 

manipule prova, que ele não ameace 

testemunhas. Então, essa prisão não tem 

nada a ver com a prisão decorrente de 

uma sentença condenatória.  

[Leda faz um breve comentário e ele 

continua]. 

É que as pessoas as vezes não sabem e 

fazem confusão, poxa vida mas, é, é, ele 

cometeu o crime como é que ele não tá 

preso? Porque nós temos duas, dois tipos 

de prisão, é, duas prisões com naturezas 

distintas, uma processual e a outra é 

prisão decorrente de uma condenação.   
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Jurema: Nós temos também [aqui o 

microfone falha e não é possível ouvir o 

que ela fala] de criminosos.  

[Luciano responde não, A imagem está 

enquadrada nele. Eles falam ao mesmo 

tempo. Jurema continua]. 

Sim, mas no sentido de que tem uns, 

manipulando ou não provas, vão pra 

cadeia e imediatamente, sem julgamento, 

né? 

[Falam ao mesmo tempo aqui, e o 

advogado continua a explicação]. 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 44 – Sequência do Programa Sem Censura 

 

Nesta parte do programa vemos como o debate é construído de forma diferente 

do Jogo Aberto, por exemplo, em que a confusão, o tom exacerbado do homem que 

perde a cabeça quando o outro fala mal do time do coração, são marcas que 

caracterizam o formato do programa. Em Leda, por mais que os entrevistados 

discordem uns dos outros, não há manifestações de brigas e irritações.  

Enquanto mediadora, Leda mantém uma postura neutra. As perguntas que faz 

são incisivas e ela não precisa levantar o tom de voz para conduzir as entrevistas, 

principalmente quando é interrompida. A imagem da apresentadora também nos remete 

a esta neutralidade. Leda usa pouca maquiagem, não faz truques para esconder as 

olheiras, não aparenta ter feito plásticas e não articula no figurino roupas e acessórios da 

moda. 

No Sem Censura, a figura de Leda desconstrói os padrões de beleza exigidos pelos 

programas televisivos. O lugar de autoridade da apresentadora vai se configurando a 

partir destas desconstruções de padrões e valores tantos televisivos quanto do 

telejornalismo. A começar pela descrição do programa pela TV Brasil, que afirma que o 
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programa “tem o compromisso de levar ao telespectador informações sobre o que 

acontece no Brasil e no mundo, em diferentes áreas da atividade humana”65.  

Nessa afirmação, a emissora convoca os valores do telejornalismo de atualidade e 

interesse público como marcas caras ao programa. Mas na prática não funciona dessa 

forma. Os aspectos convocados no Sem Censura estão mais ligados às características 

que tinha no pós-ditadura e continuam fortemente presentes. Desde o estilo do estúdio, 

sem apostas cenográficas; a composição das bancadas, que só mudaram o design, mas 

continuam dispostas no cenário da mesma maneira; até a performance desempenhada 

por Leda na apresentação do programa, que opta pela neutralidade. 

O lugar de autoridade de Leda é configurado pelo tradicionalismo e a desconstrução 

de padrões televisivos, que restringem o feminino à submissão a figura masculina, ainda 

que discursivamente a mulher esteja na posição de autoridade. Acreditamos que por 

estar em uma emissora pública, que não disputa audiência, nem precisa da publicidade 

para se manter no mercado, Leda esteja mais próxima de um modelo que sofre menos 

influência da estrutura capitalista, que coloca a mulher na condição de subalternidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Disponível no site http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/sobre acessado em 04.04.2014. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/sobre
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Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de 

princípio. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo, deve ter 

também o de subir ao pódio [...].  

Olympe Gouges 
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5 GÊNEROS TELEVISIVO E SEXUAL: A PERFORMANCE DO FEMININO 

NO TELEJORNALISMO 

 

 A análise dos programas apresentada anteriormente permitiu ver pistas de como 

o lugar construído para a mulher apresentadora na televisão brasileira vai se moldando e 

reconfigurando a partir dos elementos culturais do gênero televisivo e do gênero sexual. 

Sobre este, a partir do estudo feito desde o capítulo dois desta dissertação, foi possível 

constatar que a consolidação do capitalismo como um modelo político econômico, 

marcado pela ênfase na propriedade, consumo e desigualdades sociais, o sistema de 

dominação dos homens sobre as mulheres rompeu as barreiras domésticas, enraizando-

se nas relações de trabalho, na política e na mídia. 

 Para compreender como esse processo sociocultural se estabeleceu como uma 

referência para este trabalho é preciso recorrer a Engels (2000) e voltar na história. No 

livro “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, o autor busca nas 

sociedades primitivas analisar os modelos de família. Engels inicia sua pesquisa a partir 

dos povos nômades, em que os clãs não possuíam modelos de dominação do homem 

sobre a mulher. A relação desigual passa a se configurar quando esses grupos começam 

a se fixar em territórios.  

 A divisão de trabalho entre os sexos se delineia: o homem fica responsável pela 

proteção do território, a guerra e a caça; enquanto a mulher se atém ao âmbito privado, 

cuidar da casa, das crianças, do preparo dos alimentos e da confecção de roupas. 

Quando fixam residência em um território, a produção de comidas e ferramentas, e a 

criação de animais superam as necessidades do grupo. Os excedentes produzidos 

possibilitaram as trocas regulares entre os clãs. 

 “A divisão do trabalho na família havia sido a base para a distribuição da 

propriedade entre o homem e a mulher” (ENGELS, 2000, p.167). A descoberta do ferro 

foi sinônimo da evolução para os grupos. Com a confecção do arado e o crescimento da 

produção agrícola, as riquezas das tribos aumentaram e a necessidade de produzir mais 

resultou na valorização da força de trabalho do homem. A partir desse momento, o 

homem começa a ter o sentido da propriedade tanto das ferramentas que utiliza, quanto 

do excedente da produção. 

A escravidão passa a fazer parte do sistema social, e a diferença entre riquezas 

faz com que a estrutura da família das tribos, que antes viviam em comunidades 
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domésticas, se fragmente em pequenos grupos. A divisão de classes de trabalho66, com 

a chegada dos comerciantes, que se dedicam apenas ao comércio dos produtos trocados 

entre as tribos, possibilita uma nova forma de economia, através do dinheiro. A 

concentração de riquezas aumenta. A terra ganha valor de mercado e pode ser vendida. 

As diferenças entre ricos e pobres se acentuam. 

A desigualdade econômica, de muito nas mãos de pouco e pouco para muitos, 

resulta em conflitos e, com eles, a necessidade de coerção. A medida de controle se 

desenvolve em quatro aspectos: a divisão entre o território e seus habitantes, a força 

pública, que impede as guerras entre as classes, a contribuição de impostos e as divisas. 

Assim, nasceu o Estado, que para Engels (2000, p.174-175): 

 

É antes um produto da sociedade, quando chega a um determinado 

grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 

enredou numa irremediável contradição com ela própria e está 

dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. 

Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses 

econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade 

numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente 

por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo 

dentro dos limites da “ordem”. Este poder, nascido da sociedade, mas 

posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado. 

 

Esta configuração social, em prol do capital, resulta também na necessidade da 

família privada garantir a hereditariedade das riquezas, da propriedade. Por isso, o autor 

vai dizer que o modelo de família que vai prevalecer nessa transição dos clãs nômades 

até a constituição de um modelo econômico que visa o acúmulo de capital, a 

monogamia, em que uma mulher deve pertencer a um homem para garantir a 

transferência da propriedade por laços sanguíneos, corroborou para opressão da mulher. 

“A forma da família que corresponde à civilização e vence definitivamente com ela é a 

monogamia, a supremacia do homem sobre a mulher, e a família individual como 

unidade econômica da sociedade”. (ENGELS, 2000, p.180-181). 

Este breve preâmbulo sobre a configuração do sistema capitalista e as relações 

entre família, propriedade privada e Estado, os pilares do capitalismo para garantir o 

                                                           
66 Engels (2000) identifica três tipos de divisão do trabalho. A primeira, a domesticação e criação de 

animais para a produção de leite e derivados, a carne, as peles, lãs, o couro e os tecidos. A segunda, 

quando o artesanato e a agricultura se tornam universos distintos da produção. A terceira, os 

comerciantes, que comercializam os produtos, que antes eram apenas trocados entre as tribos. A produção 

em larga escala não é mais resultado de excedentes, mas sim o resultado pelos interesses de troca. 
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acúmulo do capital e da força de trabalho, nos ajuda a compreender a interpretação que 

Simone de Beauvoir (2009b) faz sobre a obra de Engels. Primeiro a autora chama 

atenção para a forma como a história é contada. Escritores e historiadores masculinos, 

que se detém a fatos ligados aos feitos dos homens, ignorando algumas ações das 

mulheres, como a ida de muitas delas à luta, antes dos grupos se fixarem em territórios. 

 

É singularmente difícil ter uma ideia da situação da mulher no período 

que precedeu o da agricultura. Não se sabe sequer se, em condições de 

vida tão diferentes das de hoje, a musculatura da mulher, seu aparelho 

respiratório, não eram tão desenvolvidos como os do homem. Duros 

trabalhos eram-lhe confiados e, em particular, ela é que carregava os 

fardos. Entretanto, este último fato é ambíguo: é possível que esta 

função lhe fosse determinada para que, nos comboios, o homem 

conservasse as mãos livres a fim de defender-se contra os agressores 

ocasionais, indivíduos ou animais. Seu papel era, portanto, o mais 

perigoso e o que exigia mais vigor. Parece, entretanto, que em muitos 

casos as mulheres eram bastante robustas e resistentes para participar 

das expedições dos guerreiros. Segundo as narrativas de Heródoto, as 

descrições relativas às amazonas do Daomé e muitos outros 

testemunhos antigos e modernos, aconteceu de as mulheres tomarem 

parte em guerras e vinditas sangrentas. (BEAUVOIR, 2009b, p.99-

100). 

 

 A partir desta concepção, de promover um novo olhar para a história das 

civilizações, que a autora retoma Engels e insere a mulher como uma participante ativa 

dessas relações, ainda que estivesse em condições de subalternidade. Isso porque nos 

escritos de Engels, apesar dele tratar das condições de supremacia do masculino sobre o 

feminino, a perspectiva da evolução econômica e política está ligada diretamente aos 

esforços do homem. Ao traçar esta trajetória desde as civilizações primitivas até o 

século XVIII, Beauvoir (2009b, p.201-202) entende que o lugar destinado à mulher 

parte de uma construção cultural e não natural como normalmente é contada. 

 

O fato que determina a condição atual da mulher é a sobrevivência 

obstinada, na civilização nova que vai se esboçando, das tradições 

mais antigas. É o que não percebem os observadores apressados que 

estimam ser a mulher inferior às possibilidades que lhe são oferecidas, 

ou que só veem nessas possibilidades tentações perigosas. Na verdade, 

a situação é sem equilíbrio e é por essa razão que lhe é difícil adaptar-

se a ela. Abrem-se as fábricas, os escritórios, as faculdades às 

mulheres, mas continua-se a considerar que o casamento é para elas 

uma carreira das mais honrosas e que as dispensa de qualquer outra 

participação na vida coletiva. 

 



195 

 

A partir desta compreensão pretendemos mostrar, neste capítulo, como as 

relações entre gênero sexual e gênero televisivo nos fizeram ver, nos programas, 

articulações que reforçam tradições sobre o lugar da mulher na sociedade. Estas 

tradições são reinterpretadas e reconfiguradas como relações de poder (BEAUVOIR, 

2009b). Logo, acreditamos que a performance da mulher apresentadora incorpora 

elementos dessa cultura através do comportamento restaurado (SCHECHNER, 2006), 

experiências, fruto de práticas sociais, que, mesmo em novas ações, aparecem 

ressignificadas sem perder as características originárias. 

Como os gêneros (televisivos e sexuais) estão em constantes transformações, 

porque não funcionam de forma isolada da política, da economia, do social e, portanto, 

da cultura, é neste campo que propomos a articulação entre eles. Primeiro vamos 

apresentar a problemática do gênero sexual, que rejeita a origem linguística da palavra 

“gênero” enquanto distinção entre sexos e confere a ela um significado político de 

construção cultural.  

Em seguida, vamos mostrar como esta articulação com o gênero televisivo 

enquanto categoria cultural resulta em marcas que vão nos dizer também da forma de 

fazer jornalismo na televisão brasileira. Quando os programas analisados neste trabalho 

utilizam os valores do telejornalismo de atualidade e interesse público, eles carregam 

junto parte da carga cultural presente neste gênero e, portanto, aspectos da construção 

social do ser mulher. Por isso, entendemos que o debate não deve ficar reduzido ao 

resultado das análises, mas sim ampliado de modo a provocar no leitor uma reflexão 

sobre a forma que o sistema capitalista corrobora para a permanente representação de 

subordinação da mulher ao homem.   

Por último, vamos apontar como este imbricamento entre os gêneros se 

configura na performance das apresentadoras dos programas. Não só através do 

comportamento restaurado, mas também a partir da trajetória destas mulheres na 

televisão brasileira. O fato de elas estarem inseridas, como mulheres, numa sociedade 

patriarcal, na qual a identidade do feminino é construída para ser submissa à opressão 

masculina (NADER e MORGANTE, 2014), os traços desta cultura também vão 

aparecer na performance, só que de forma sutil, porque já foram naturalizados e fazem 

parte da cultura hegemônica. 

A problemática que circunda o conceito de gênero sexual começa na linguística, 

que distingue gênero masculino e gênero feminino. Scott (1995) aponta que a escolha 
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do termo “gênero” pelas feministas, na década de 1960, se deu com o objetivo de 

rejeitar a perspectiva biológica que define o homem e a mulher. No entanto, esta 

concepção se torna ultrapassada ao reduzir o termo às desigualdades entre homens e 

mulheres.  

Atualmente, pensar em gênero é entender “[...] tal categoria como uma 

construção social, historicamente específica, e como tal construção legitima a situação 

‘real’ de discriminação, exploração, e subordinação das mulheres” (SARDENBERG e 

MACEDO, 2011, p.6). Este conceito também possibilita considerar as experiências e 

condições sociais femininas numa perspectiva das relações sociais, que vão permitir 

compreender que as relações entre homens e mulheres, portanto, relações entre os 

sexos, são regidas por forças que atuam na política, economia, cultura e sociedade. 

A partir destas relações é que se desenvolve a construção do ser social mulher e 

do ser social homem. Através das marcas culturais, das normas, convenções, tradições e 

instituições, mas também no campo da subjetividade, o lugar ocupado por homens e 

mulheres se configura e se distingue. Ainda, segundo as autoras, esse desenvolvimento 

tem início na infância, antes mesmo da criança nascer, quando se determina que a cor 

azul é para o sexo masculino e a rosa para o sexo feminino. Os brinquedos, os tipos de 

comportamento e até as relações que se constituem na escola, moldam as identidades 

que vão definir o ser social de um e do outro, a partir de experiências distintas que vão 

configurar a diferença entre homens e mulheres. 

Esses referenciais do constructo social da mulher e do homem são partilhados 

também pelos meios de comunicação, “[...] através de comerciais e novelas, ou mesmo 

a indústria cultural como um todo, contribuem para a disseminação e reforço dos 

estereótipos de gênero [...]”(SARDENBERG e MACEDO, 2011, p.11). Mas esta troca 

só é possível se essas marcas culturais contidas nos programas forem compreendidas e 

interpretadas pelo telespectador. 

Nesse sentido, é central, aqui também, a apropriação da noção de "gênero" para 

a compreensão das estratégias de comunicabilidade (MARTIN-BARBERO, 2008) de 

produtos midiáticos, que nos dizem sobre os modos de interação entre cultura, poder e 

sociedade, inscritas nas materialidades televisivas. É na relação com a audiência, 

produção, contexto, formatos e modos de circulação, que o gênero televisivo (no nosso 

caso, o telejornalismo) se torna reconhecido possibilitando, assim, a partilha de sentidos 

com o telespectador. 
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Para Mittell (2001), a constituição do gênero não se estabelece só nestas 

intercessões. Enquanto categoria cultural, a análise do gênero deve buscar elementos 

presentes no discurso do programa, para depois averiguar essas relações no texto. Esta 

investigação parte de uma perspectiva histórica da constituição de gênero. 

O gênero, então, é resultado de discursos presentes na cultura. A partir do 

conceito de Michael Foucault, sobre como se constituem as formações discursivas, 

Mittell (2001) vai dizer que, se os discursos são formados através de processos de 

poder, o gênero é constituído através dessas amplas relações de poder presentes na 

cultura. O autor propõe analisar o gênero como “[...] aglomerados de processos 

discursivos que funcionam através dos textos, audiências e indústrias através da análise 

de práticas culturais específicas [...]” (MITTELL, 2001, p.19)67. 

Como a construção das identidades feminina e masculina acontece a partir de 

práticas culturais, influenciadas pelo modelo político-econômico da relação com o 

capital, que diferencia o lugar ocupado por homens e mulheres na sociedade, 

compreendemos que na cultura televisiva essas marcas hegemônicas vão estar presentes 

na configuração dos programas. 

O telejornalismo, enquanto forma cultural e instituição social (GOMES, 2007), 

também vai carregar estes traços, ao reproduzir o discurso patriarcal através dos valores 

e marcas que o caracterizam enquanto gênero televisivo. Desde a implantação da 

televisão no Brasil, que a participação da mulher neste meio de comunicação está 

associada às dificuldades que as profissionais enfrentaram para atuar nos meios de 

comunicação no país. Se houve uma rejeição no impresso e no rádio, com a televisão 

não foi diferente. 

Mas os obstáculos não foram elementos isolados dos meios de comunicação. 

Toda a sociedade era tensionada pelos movimentos de mulheres que reivindicavam 

igualdade de direitos e o reconhecimento da mulher enquanto ser social, além da esfera 

doméstica. O conteúdo publicado nos jornais e revistas, depois no rádio e na televisão, 

enfatizava as naturalizações sobre o lugar do feminino, associado ao lar, ao casamento e 

aos assuntos de moda, beleza, corte e costura, tipos de comportamentos (os bons 

modos), etc. 

                                                           
67 Tradução nossa. “This overall approach to television genre analysis—examining genres as clusters of 

discursive processes running through texts, audiences, and industries via specific cultural practices—

places genre analysis back onto the agenda of critical media studies”. 
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A construção sociocultural da identidade feminina, que define o seu papel como 

figura passiva e submissa ao homem (SAFFIOTI, 2004), se faz presente nas marcas 

culturais de cada meio de comunicação. Na televisão, estes aspectos vão permear os 

gêneros e se imbricar nos programas. Ao encontrarmos diferentes lugares para a mulher 

apresentadora, mas que no final das contas a remetem à subordinação masculina, ainda 

que de maneira indireta, percebemos como é difícil dissociar o que acontece na vida 

cotidiana com o que vemos neste meio de comunicação.  

Esta relação hierárquica de poder entre homens e mulheres, Saffioti (2004) 

considera como patriarcado, que se estrutura com base na ideologia e na violência e 

perpassam o Estado. Ou seja, a posição desigual da mulher na relação com o homem é 

uma característica dominante da sociedade brasileira. Como o sistema capitalista 

também é mutável e se transforma diante as mudanças sócio político culturais do país, 

as questões feministas são reconfiguradas pelo capital e naturalizadas novamente 

mantendo um ciclo de subalternidade feminina. 

Mesmo quando a mulher encontra meios de resistência a estes padrões 

instituídos como o que é da ordem do feminino e do masculino, as marcas patriarcais já 

se encontram tão impregnadas no tecido cultural, que impedem o fim da opressão. Na 

maioria dos casos, nos deparamos com um processo de reconfiguração de sentidos, que 

resulta na reconfiguração dos estereótipos os quais as mulheres são socialmente 

enquadradas.  

 Esses traços do passado que atuam no tempo atual, ou seja, características 

residuais que já foram dominantes no passado, mas continuam ativas no presente 

(WILLIAMS, 1979), são observadas na performance das apresentadoras. Quando 

Schechner (2006) fala do conceito de comportamento restaurado, ele aponta que o ato 

performático é convocado exatamente por elementos que são da ordem da memória ou 

do mito, mas que também dizem da sociedade em que o performer está inserido. 

 Por isso, ao analisarmos a performance das apresentadoras identificamos como 

marcas culturais tanto da vida cotidiana como do modo de fazer televisão no Brasil 

estão presentes nos programas e nos apontam de que forma a construção do lugar para a 

mulher se configurou no país. Quando diversos programas articulam as marcas do 

telejornalismo de atualidade e interesse público, mas também formatos como a 

composição do estúdio, os elementos cênicos e a organização para anunciar as notícias, 

percebemos como as diversas articulações com outros gêneros televisivos elencam 



199 

 

performances, que inicialmente remetem à sensação que a função do apresentador se 

constitui como historicamente foi delineada: de autoridade. 

 A partir deste ponto de vista que vamos iniciar nossa reflexão acerca do 

resultado das análises. O lugar construído para a mulher nos programas nos apontam 

dois caminhos: primeiro, de que naquele programa enquanto apresentadora a mulher 

assume uma posição de destaque; segundo, de que quando vamos olhar de perto os 

elementos que configuram essa ascensão percebemos que na relação com o homem 

ainda há uma hierarquização de papéis na relação entre os sexos. 

 No Encontro, a performance de Fátima se compõe de duas formas: pelas marcas 

do entretenimento e pelas marcas do telejornalismo. A primeira forma fica evidente 

quando observamos o cenário, a organização e condução do programa, o figurino, os 

gestos, a maneira de se relacionar com o telespectador e com a plateia, mas também 

com os convidados. A segunda se apresenta pela presença de vídeos no formato de 

matérias e reportagens, do repórter que está ao vivo de diferentes pontos da cidade, das 

notas cobertas sobre acontecimentos de repercussão na imprensa. 

 Na articulação entre essas duas marcas escapam os elementos da cultura 

patriarcal. No programa, Fátima divide a apresentação com um homem, ainda que ele 

não tenha voz no programa. A figura masculina, simbolicamente, exerce a função 

reguladora da autoridade da mulher. É como se a ela fosse concedido um poder, mas 

que, no entanto, deve ser limitado.  

O fato do programa estar localizado na grade televisiva no horário 

historicamente destinado aos programas de entretenimento marcados na televisão 

brasileira pelas temáticas de culinária, família, bordado e moda, classificados como 

“amenidades” e “variedades”, reforça o lugar da mulher na sociedade associado à esfera 

doméstica. Estes traços se tornam ainda mais marcantes, quando a empresa de alimentos 

Seara contrata Fátima como garota propaganda para vender seus produtos destinados ao 

público alvo da marca: a dona de casa. O comercial reproduz o ambiente da cozinha, a 

mulher colocando a mesa para o jantar, no supermercado, onde realiza as compras; e 

essa mesma mulher é a apresentadora do programa. 

No Jogo Aberto a construção do lugar para a mulher se dá pelas características 

dos estereótipos. O que acontece no ar e o que a emissora define ao telespectador se 

apresentam de formas opostas. Ou seja, a própria emissora deturpa o lugar de autoridade 

da mulher e, então, legitima e reforça o do homem. A relação de poder do masculino 
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sobre o feminino fica bastante evidente, apesar de naturalizada culturalmente. Primeiro 

temos a objetificação do corpo da apresentadora. Na performance, o que sobressai é 

corpo feminino que possui todos os referenciais dominantes de beleza. E isso fica 

evidente desde o figurino que valoriza as silhuetas, quando não deixa parte do corpo à 

mostra, até os comentários e olhares do homem com quem contracena. 

O entendimento de futebol reduz a capacidade de conhecimento da mulher a 

elementos básicos do esporte. É como se o fato de ser mulher impedisse uma 

compreensão mais complexa, que seria uma capacidade restrita ao sexo masculino. A 

todo o momento que demonstra um entendimento semelhante ou igual ao dos 

comentaristas e convidados, Renata Fan é enquadrada num lugar do estereótipo que 

divide os ambientes dos sexos feminino e masculino. 

A autoridade da apresentadora só se legitima quando as marcas do 

telejornalismo são articuladas no programa, pois permitem a permanência dela naquele 

lugar do masculino. Mesmo assim, a figura de Denilson aparece como um tutor da 

mulher, que vai direcionar como ela deve se comportar no ambiente do adversário. Mais 

uma vez vemos a distinção entre os papéis de homens e mulheres, fruto da cultura 

patriarcal. 

 No Fala Brasil, as marcas e formas do telejornalismo são mais bem delineadas 

pelo formato do telejornal. As duas mulheres assumem a bancada numa relação de 

autoridade perante o telespectador. Elas quem vão mostrar os assuntos e a ordem que 

eles devem ser vistos, que vão comentar os temas apontados como os mais importantes 

do dia. A questão é que, numa perspectiva cultural, o lugar que o programa ocupa na 

grade de programação desloca os sentidos de uma possível mudança do modelo 

histórico homem/mulher. 

 As primeiras horas da manhã, que se supõe um público que está saindo de casa 

para o trabalho e precisa estar bem informado, são destinadas a dois programas 

telejornalísticos apresentados por homens. Quando o Fala Brasil entra no ar, disputa 

horário com os programas mais marcados pelo entretenimento das emissoras 

concorrentes, como a Globo, por exemplo. A organização do telejornal se configura 

com as notícias mais importantes do dia, notícias de esporte e no último bloco os temas 

relacionados à vida dos artistas. 

 Por isso acreditamos que o telejornal constrói uma estratégia que retira a 

autoridade das mulheres e reforça um lugar histórico da televisão brasileira, da figura 
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feminina sinônimo de leveza e suavidade. O programa é como se fosse uma transição da 

informação dos telejornais para o universo do entretenimento, do lazer. Os primeiros 

assuntos são policiais, seguindo um pouco a linha do programa anterior, que inclusive 

anuncia o que o telespectador vai ver determinada notícia de forma mais completa no 

Fala Brasil e não há intervalo comercial entre eles. 

 Até o final do telejornal, os assuntos de polícia, de política, economia e 

denuncias, vão se diluindo. A transição ainda passa pelo esporte até chegar aos assuntos 

que são característicos dos programas de entretenimento, que na emissora é o Hoje em 

Dia. Os discursos das apresentadoras também reforçam este local, quando se colocam e 

se assumem como mães, quando ficam à vontade para comentar sobre os 

relacionamentos e as iniciativas dos artistas e até mesmo quando comentam por minutos 

o tema do dia, não assumem um perfil que configure o lugar de autoridade, as marcas se 

associam ao entretenimento, diferentemente das articulações encontradas no SBT Brasil.  

O horário dos telejornais noturnos nacionais historicamente é ocupado por 

homens. As mulheres são autorizadas a se inserir neste lugar, como coadjuvante. 

Podemos utilizar um dado empírico para sustentar este argumento. Quando o 

apresentador não comparece, ele é substituído por outro homem. Quando uma mulher 

falta pode ser substituída por outra mulher ou por um homem. A presença de duas 

mulheres na bancada nesta faixa de horário, apenas em datas comemorativas ao dia 

dedicado ao feminino como uma forma de homenagem (como o dia Internacional da 

Mulher), e apenas em algumas emissoras (a Globo foi pioneira com este formato 

comemorativo, mas nem sempre o realiza). Inserir duas mulheres na bancada de um 

telejornal neste dia específico reforça este lugar de exceção, de concessão da presença. 

 No SBT Brasil, a figura de Rachel Sheherazade causa uma primeira impressão 

de que ali a autoridade é dela, e Joseval Peixoto atua como o coadjuvante. Em alguns 

momentos a apresentadora “rouba” a cena com sua atuação marcada pela voz imponente 

e firmeza no olhar que forja um perfil de apresentador que fala em nome do povo e 

cobra justiça. Contudo vemos, mais uma vez, os traços da cultura patriarcal, que situam 

Rachel, ainda, na mesma posição de coadjuvante destinado historicamente à mulher. 

 Primeiro, pela forma como o telejornal se configura. O editorial de Rachel é no 

meio do programa, já o de Joseval, ao final, para encerrar. O comentário dele tem 

música ao fundo. O de Rachel não. Os assuntos comentados por ele são de política e 

economia, enquanto os da apresentadora são de temas diversos, mas que estão 
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associados à polêmica e não ao debate social. Joseval dá o “boa noite” final ao 

telespectador, é ele quem de despede. A última voz é a do homem. 

 Segundo, pela performance que ela desempenha. Rachel busca legitimar a 

autoridade ao se ancorar em marcas do estereótipo masculino. A postura, os gestos com 

as mãos, o cenho franzido, o tom de voz exacerbado. O lugar de Rachel, enquanto 

autoridade, é sinalizado pela articulação a esses elementos reconhecidos como marcas 

de força e virilidade. É nessa perspectiva que consideramos que Rachel masculiniza sua 

forma de apresentar. 

 Culturalmente, esta performance é reconhecida e partilhada socialmente como 

um referencial de autoridade. Mas, nas entranhas do tecido cultural brasileiro, estes 

traços são na verdade marcas reconfiguradas que de forma sutil enquadram a mulher no 

mesmo lugar de subordinação. Na função de apresentadora, Rachel traz as marcas do 

patriarcalismo brasileiro, através do discurso político conservador da emissora. 

 No Sem Censura estas articulações com a cultura dominante percorrem uma 

trajetória mais sutil. Leda busca legitimar a autoridade, enquanto apresentadora, através 

da informação. A performance que ela desempenha reforça qualidades da mulher, que 

não estão dentro do estereótipo de “padrão de beleza”, por exemplo, já que o corpo da 

apresentadora não é destacado, uma vez que ela se posiciona durante todo o programa 

sentada no centro da mesa de debate, seus gestos são comedidos, e sua fala marcada 

pelo tom de voz grave.  

Com isso, a apresentadora legitima seu lugar de autoridade tanto pela sua 

trajetória no telejornalismo, quanto como conhecedora nos assuntos ali tratados. Leda 

chega a colocar, por vezes, o entrevistado em situações constrangedoras ao lançar 

perguntas que demonstram conhecimento extremo dos assuntos discutidos no programa. 

O debate é mediado por ela, a voz central é a dela, não existe a voz do outro para 

contrapor ou conduzir o desfecho da performance por ela apresentada.  

 Ao rejeitar um formato que incorpore marcas das inovações tecnológicas, o Sem 

Censura rejeita também as marcas culturais que estes modelos novos convocam, dos 

estereótipos vistos nos demais programas analisados, como a mulher que só tem 

autoridade quando remetida ao ambiente doméstico, o do corpo feminino enquanto 

objeto, e da mulher como sinônimo de leveza, delicadeza e fragilidade. 

O tradicionalismo, que mantem as características originais do programa, 

ancorado na divulgação da informação para além da imagem, é que legitima o lugar de 
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autoridade da apresentadora.  O que poderíamos considerar uma forma de oposição ou 

alternativa à cultura dominante, na verdade está dentro do campo das reconfigurações e 

reapropriações, pois até mesmo nos aspectos residuais dos formatos televisivos, a 

cultura patriarcal está presente.  

O horário que o programa ocupa na grade televisiva é o vespertino, destinado 

aos programas infantis, aos filmes e às novelas infanto-juvenis. Mas também aos 

programas de entretenimento. O Sem Censura é antecedido por um seriado infantil, e o 

programa seguinte muda constantemente na grade, mas está relacionado a culinária e 

cultura. Por mais que o programa, entre todos analisados, nos indique uma possível 

emergência da construção do lugar para a mulher apresentadora no telejornalismo 

brasileiro, os imbricamentos culturais não permitem que as desigualdades entre os sexos 

sejam amenizadas ou extintas pelo princípio da igualdade. 

 Tais análises nos leva a entender que o programa reforça este lugar da autoridade 

pelos apagamentos de traços culturalmente reconhecidos como do feminino. Como se o 

reconhecimento deste lugar “intelectualizado” convocado, se valesse do não 

reconhecimento do lugar da delicadeza, do doméstico, da fragilidade, do corpo nos 

"padrões de beleza", ou seja, a mulher intelectual escapa aos sentidos socialmente 

partilhados, já que desde os primórdios da televisão no Brasil, a figura feminina esteve 

(e ainda está) associada a estes estereótipos do ser social da mulher.  

Leda constitui uma performance que não se ancora nestes estereótipos. Aqui, o 

Sem Censura nos mostra um contraponto em relação aos demais programas analisados. 

O lugar da mulher, que foge aos estereótipos culturalmente constituídos, acaba sendo 

cristalizado em um modelo, que, por não articular marcas atualizadas dos programas 

que se encontram em exibição na televisão brasileira, reconduzem o olhar sobre a 

posição da mulher. Como se o fato da apresentadora ser “intelectualizada”, a tornasse 

sem atrativo, deixasse de ser interessante e, portanto, não tivesse tanto destaque.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado das análises tornou possível observar como o lugar para a mulher 

apresentadora tem sido construído ao longo dos anos na televisão brasileira. Os achados 

não nos permitem apontar se esta construção está certa ou errada e nem mesmo propor 

um modelo ideal que garanta a apresentadora a legitimação de autoridade requerida por 

tal função. A proposta desta dissertação é promover uma reflexão sobre o tema.  

Por isso, nosso propósito foi verificar como se dá a construção do lugar da 

mulher apresentadora no telejornalismo, a partir da análise da atuação de mediadoras 

em cinco programas da TV aberta brasileira. Cada programa jornalístico televisivo 

possui características que nos permitiram identificar que esta construção é da ordem da 

cultura, logo, se relaciona com os modos de vida e as instituições de uma determinada 

sociedade.  

A pesquisa se deu numa perspectiva histórico-cultural. Não só de como se deram 

as lutas e os movimentos feministas no Brasil, que envolve entender as principais 

reivindicações, o ingresso da mulher nos meios de comunicação e como o lugar para 

elas foi se configurando, sem falar de como o capitalismo se apropriou das propostas de 

igualdade entre os sexos e, assim, as conferiu novos significados, gerando um ciclo de 

disputas por hegemonia.  

Ao mesmo tempo, observamos como os meios de comunicação se consolidaram 

no país desde os folhetins, jornais impresso, rádio, até chegar a televisão; de que forma 

os aspectos políticos, econômicos e sociais exerceram, e ainda exercem, forças que 

configuraram (e configuram) sentidos culturais à televisão e, consequentemente, aos 

programas desenvolvidos naquele ambiente.  

Essa contextualização foi central para nos habilitar a reconhecer que, apesar de a 

mulher ocupar um cargo de destaque, com salários considerados altos (se comparado 

aos de mulheres que estão em outras áreas) e assumir a função cultural da autoridade do 

mediador televisivo, os papéis assumidos por elas nos programas reproduzem marcas da 

desigualdade entre os sexos. A tensão com o capitalismo vai resultar numa luta 

constante, já que vimos que as reivindicações femininas são cooptadas pelo sistema e 

reconfiguradas para exercerem a mesma relação de desigualdade e opressão.  

Quando desenvolveu o conceito da estrutura de sentimento, Raymond Williams 

(1979) buscava uma metodologia que possibilitasse a análise dos fenômenos culturais. 
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O autor entendia que só seria possível destituir o capitalismo como modelo político 

econômico através da cultura. Pensou nos elementos residuais, dominantes e 

emergentes para analisar a formação cultural, por acreditar que ao localizar os aspectos 

dominantes da cultura, seria possível identificar emergências no processo de 

conformação da hegemonia, ou seja, encontrar elementos em solução que não tinham 

sido cristalizados como normas e convenções na sociedade. Essa seria a forma de 

escapar ao capitalismo, pela cultura. 

Nessa perspectiva acreditamos, a partir dos resultados encontrados neste 

trabalho, que o lugar construído para a mulher apresentadora na televisão brasileira só 

pode ser reconfigurado com novos sentidos através da cultura. Já que é neste campo que 

ocorrem todas as transformações, incluindo as reapropriações que moldam e 

naturalizam a compreensão dos referenciais que definem o feminino socialmente.  

O ser social mulher, assim como o ser social homem, são construídos e 

desenvolvidos a partir de marcas culturais, das convenções, normas, instituições e 

tradições, além do campo da subjetividade. Referenciais que também vão estar 

presentes nos meios de comunicação, seja pela propaganda comercial ou as telenovelas, 

que acabam reforçando os estereótipos de gênero sexual (SARDENBERG e MACEDO, 

2011). 

Assim como o gênero sexual pode ser entendido aqui como uma construção 

social histórica, o gênero televisivo também vai constituir suas marcas através da 

cultura. Além de distinguir se o programa é jornalístico, drama, comédia, terror ou 

novela, o gênero possibilita enxergar as relações entre cultura e comunicação, sociedade 

e política. Ao pensar gênero enquanto categoria cultural, Gomes (2011a) encontra 

elementos para compreender o processo comunicativo da televisão em sua 

complexidade.  

A metodologia de análise do telejornalismo nos possibilitou observar a 

complexidade dos processos comunicativos, que implicam no reconhecimento da 

construção de um lugar para a mulher na televisão brasileira. Utilizamos os conceitos de 

Modo de Endereçamento, Gênero Televisivo enquanto categoria cultural e Estrutura de 

Sentimento. Aliado a esta metodologia acrescentamos ainda o conceito de performance 

e a compreensão sobre Gênero Sexual como uma categoria de construção social, 

brevemente supracitado neste capítulo. 
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O conceito de Modo de Endereçamento foi importante para entender, a partir da 

análise da atuação das apresentadoras, o modo como cada um dos programas convocam 

marcas do jornalismo e configuram um estilo próprio, um modo específico de se 

relacionar. Ou seja: o uso dessa proposta metodológica amparou a compreensão não do 

Modo de Endereçamento de cada programa em profundidade, mas a interpretação do 

que diz a performance das apresentadoras sobre este modo de falar à audiência. 

Através dos quatro operadores de análise propostos pelo conceito (mediador, 

pacto sobre o papel do jornalismo, contexto comunicativo e organização temática) foi 

possível identificar as relações entre as marcas do telejornalismo, para depois relacionar 

à performance desenvolvida pelas apresentadoras. Para não reduzir a pesquisa a etapas 

de observações, os quatro operadores foram vistos em conjunto, articulados, e não 

separadamente. Entendemos que a visão ampla valoriza aspectos que podem passar 

despercebidos numa análise individualista. 

O mediador foi o operador central, por nosso foco estar direcionado para a 

performance das apresentadoras. A forma como as mediadoras se relacionam com o 

telespectador, os enquadramentos de câmera, o vínculo estabelecido entre os demais 

mediadores (comentaristas, repórteres, correspondentes), o tom conversacional, assim 

como a trajetória profissional de cada uma delas, nos deu pistas de como a performance 

desempenhada por elas diz da construção do lugar para a mulher no programa, que 

articula marcas do telejornalismo para configurar legitimidade. 

Articulado ao mediador atuaram os outros três operadores (contexto 

comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo e organização temática). Através do 

contexto comunicativo observamos como as marcas dos estereótipos femininos são 

naturalizadas e partilhadas com os telespectadores, e que vão mostrar como o lugar para 

a mulher em cada programa se constitui nesta relação instituída pela maneira de como 

se dirige a sua audiência para promover aproximação, os objetos cênicos do estúdio, os 

enquadramentos de câmera, ou seja, elementos que compõem as materialidades dos 

programas e, assim, constituem nesta relação um lugar também para o telespectador. 

Pelo pacto sobre o papel do jornalismo foi possível analisar como os programas 

articulam os valores e marcas do telejornalismo, desde quando utilizam os valores de 

atualidade e interesse público, até quando configuram nos seus formatos o uso da 

bancada, da reportagem, do repórter ao vivo, para conferir reconhecimento e 

legitimidade do lugar para a mulher. A maneira como cada programa se relaciona com 
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estas marcas se apresenta também na performance das apresentadoras, já que, na 

condição de mediadoras, também são responsáveis pela construção da credibilidade do 

programa, que é constituída através deste pacto. 

A organização temática possibilitou identificar em alguns programas como a 

escolha e disposição de determinados assuntos, ao longo da sua exibição, indicam a 

forma como o programa reconhece aquela mulher e a enquadra seja no estereótipo do 

corpo objeto, da leveza e fragilidade, da dona de casa, da mulher que busca referenciais 

masculinos. Esta organização parte de uma suposição sobre o conteúdo que a audiência 

deseja consumir. 

Através desta articulação entre os operadores, a figura do mediador, quando 

articulada ao conceito de performance, apresenta a forma como o programa se relaciona 

com o telespectador. Ou seja, as marcas culturais vão estar presentes na maneira como 

cada apresentadora se comporta diante das câmeras, mas também na relação com o 

cenário, os gestos, o figurino. É neste sentido mais completo que percebemos a 

produtividade de articular a performance com os operadores do Modo de 

Endereçamento.  

Reconhecemos aqui, que performance não é um operador analítico, mas um 

conceito vital que aguçou nosso olhar para compreender como, a partir do corpo, gesto, 

figurino, fala, movimentação corporal, exploração do cenário, etc., foi possível construir 

relações com o “outro” (a recepção, que atua aqui como interlocutor primeiro das 

apresentadoras). É importante destacar, também, a riqueza da aproximação de 

performance com o sentido de comportamento restaurados, a partir de Schechner 

(2006), que orienta o reconhecimento cultural de determinadas atuações das 

apresentadoras.  

Segundo o autor acima citado,  o corpo possui registros configurados de sentidos 

que foram determinados pela  sociedade, e é esse mesmo corpo que desenvolve uma 

performance  a partir desses registros e dos valores e das técnicas exigidas pela 

profissão. Nesse sentido o sujeito não é um simples espectador dos processos pelos  

quais o próprio corpo é submetido, e sim um participante ativo responsável pela 

construção da própria identidade entende-se com isso que nenhuma ação é inédita na 

vida de uma pessoa. Ela já teve essa experiência em algum momento e,  por isso, a 

reproduz.  
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Apesar da articulação entre os quatro operadores ter sido de fundamental 

importância para guiar as análises na direção dos resultados encontrados, dois deles se 

destacaram ao nos dar pistas sobre o lugar da apresentadora nos programas na relação 

com a performance: mediador e contexto comunicativo. Neste entrelace, a forma como 

as marcas da cultura televisiva - que carregam também as referências históricas do lugar 

da mulher na sociedade - se apresentam na configuração dos programas, torna evidente 

como esta construção (do lugar da mulher) vem se configurando em cada um dos cinco 

programas que compõem este corpus.  

A opção de analisar cinco programas diferentes, apresentados por mulheres, 

possibilitou perceber como os sentidos do lugar para a mulher no telejornalismo 

brasileiro se configuram de formas distintas, ainda que direcionem a posição da mulher 

através das marcas culturais, que a aprisionam na relação desigual com os homens. Mas 

mostraram também como os valores do telejornalismo assumem funções diferentes 

quando a intenção é legitimar o lugar da mulher de autoridade enquanto apresentadora. 

No Encontro com Fátima Bernardes, o que distancia Fátima do estereótipo das 

marcas dos programas do entretenimento é exatamente a performance que ela assume 

quando trata dos assuntos jornalísticos e se apropria das marcas e dos valores do 

telejornalismo. Ainda que Fátima não estivesse na posição de autoridade na bancada do 

Jornal Nacional, a trajetória dela neste programa e no telejornalismo confere sentidos, 

que, quando partilhados com a audiência do Encontro, colocam-na num lugar de 

destaque. 

No Jogo Aberto, as marcas e valores do telejornalismo também conferem a 

Renata Fan uma posição de destaque. Somente quando assume a postura de jornalista, 

ao anunciar as reportagens, chamar os repórteres ao vivo, anunciar a mudança de blocos 

e o retorno deles, a escalada, que a apresentadora tem o seu lugar legitimado no 

programa. Diferente de quando tenta participar dos debates ou emitir opiniões sobre o 

futebol ao lado dos comentaristas e convidados, que nas edições analisadas eram apenas 

homens. 

No Fala Brasil, pelo fato do programa se configurar através das marcas e 

valores do telejornalismo, só percebemos os deslocamentos do lugar de autoridade das 

duas mulheres na bancada Carla Ceccato e Roberta Pizza, em algumas edições 

apresentado também por Thalita Oliveira, quando as marcas do entretenimento são 

articuladas ao programa.  
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No SBT Brasil, que também se configura através das marcas e valores do 

telejornalismo, o lugar de Rachel Sheherazade possui ao lado de Joseval Peixoto é 

legitimado, por um lado, pela posição de âncora que ela assume, de que ali a mulher 

também tem voz. Mas, por outro lado, a performance da apresentadora configura 

sentidos, que articulados aos valores e marcas do telejornalismo, rejeitam a autoridade 

dela enquanto mulher, quando se ancora em referenciais masculinos para assumir a 

apresentação. 

No Sem Censura, os valores e marcas do telejornalismo também estão presentes, 

desde a bancada central de Leda, que ratifica o lugar dela de autoridade enquanto 

apresentadora do programa, como a abertura, que se assemelha aos programas de 

entretenimento por anunciar ao telespectador tudo o que ele vai conferir naquela edição 

(que se diferencia da escalada pelo formato, e, neste caso, se aproxima mais do 

programa de Fátima Bernardes, por exemplo), os assuntos atuais, já que os convidados 

vão falar sobre o lançamento do livro, o combate a violência contra a mulher com base 

em dados e casos recentes de agressões divulgados pela mídia. 

No entanto, a apresentadora é “aprisionada” no formato tradicional, que 

ressignifica os sentidos do que é socialmente reconhecido como referencial de 

apresentadora mulher (que se constrói nos estereótipos já citados), e o lugar de 

autoridade só se torna possível quando os referenciais femininos são apagados da 

performance da apresentadora que é “intelectualizada”.  

Assim foi possível compreender que as transformações da ordem dessas duas 

dimensões de gêneros se articulam às transformações da ordem da cultura e sociedade. 

Ao mesmo tempo em que, no telejornalismo, a mulher vem ganhando espaço na 

condução dos programas, o que parece acenar para as articulações, cada vez mais 

explícitas, entre o jornalismo e o entretenimento quando analisamos o lugar construído 

para o feminino nesses programas, constatamos ainda a força dos elementos da 

sociedade patriarcal, que atuam como matriz cultural dos papéis assumidos por 

jornalistas mulheres no telejornalismo. 

A proposta deste trabalho foi promover uma reflexão a partir do tensionamento 

de modelos naturalizados para identificar marcas emergentes presentes na construção do 

lugar da mulher  apresentadora.  Ao entender a televisão como uma forma cultural 

configurada através de elementos políticos, econômicos e sociais; e o telejornalismo 

como um gênero televisivo que se articula às marcas do jornalismo enquanto instituição 
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social constituído através da cultura e da sociedade; conseguimos encontrar na cultura o 

eixo de interseção para articular gênero sexual e gênero televisivo. 

Através da performance das apresentadoras identificamos como a cultura 

político-econômica brasileira, portanto capitalista, está presente no processo de 

legitimação do feminino no país. Os resultados das análises nos mostrou que o 

referencial excludente e discriminatório da sociedade patriarcal está presente nos 

programas. Por mais que as apresentadoras ocupem a função de destaque, pois a 

apresentação é o lugar da autoridade, essas marcas culturais naturalizadas e enraizadas 

na sociedade vão sempre configurar e reforçar o lugar da mulher como desigual.  
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