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Resumo 

 

Esta pesquisa investiga a maneira como um grupo de telespectadoras do sexo 

feminino percebem o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, 

apresentado pela jornalista Fátima Bernardes. Nesse sentido, foi elaborado como técnica 

de pesquisa, um questionário composto por oito questões relacionadas ao assunto e que 

correspondem às categorias analisadas. Esse questionário foi enviado a cerca de 50 

mulheres, com idades entre 30 e 60 anos, que assistem ao programa com freqüência.  A 

partir do retorno dos questionários, foram selecionados 15 deles, aqueles que 

apresentavam maior completude das respostas. Este cenário remete ao problema de 

pesquisa que consiste em: De que maneira o programa “Encontro com Fátima 

Bernardes” é percebido por um grupo de receptoras? Portanto, o intuito do trabalho é 

perceber as leituras das telespectadoras em relação a este produto televisivo. O percurso 

metodológico foi composto por técnicas de pesquisa qualitativa e a fundamentação 

teórica baseia-se em autores que conceituam televisão e âncora, entre outras temáticas. 

Diante do conjunto de dados, conclui-se que o programa “Encontro com Fátima” está 

ainda em “fase de consolidação”, fundamentado em temáticas interessantes e na 

personagem jornalística de Fátima Bernardes.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Entretenimento; Âncora; Percepções. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho investiga através de pesquisa, o modo como um grupo de mulheres 

percebe o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, apresentado de 

segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas e 30 minutos às 12 horas. Para isso, 

realizou-se entrevistas com telespectadoras do programa, que foram selecionadas a 

partir de um denominador comum: sexo feminino e telespectadoras da programação 

matinal da televisão brasileira. Estes dados foram significativos para que esse grupo 

pudesse fazer a “leitura” do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, e assim 

também discorrer com clareza e conhecimento sobre o assunto abordado.  

As entrevistas foram realizadas através de e-mail e por mensagem in box via 

Facebook. Utilizou-se a rede da internet para ter um maior número de respostas visando 

um bom resultado quantitativo e qualitativo. Também, essa opção permite ao 

entrevistado respostas refletidas e expressadas de maneira mais adequada. Posto isto, 

este trabalho tem como questão norteadora a seguinte indagação: De que maneira o 

programa Encontro com Fátima Bernardes da TV Globo é percebido por um grupo de 

receptoras? Ou seja, em que aspectos, circunstâncias ou tematizações o programa 

Encontro com Fátima Bernardes é sinalizado, apontado como importante para essas 

telespectadoras? 

Nesse sentido, o intuito do trabalho é realizar um recorte das telespectadoras, 

mapeando um grupo de mulheres que têm como hábito assistir televisão pela parte da 

manhã. Pretende-se compreender, ainda, como as telespectadoras apreciam ou rejeitam 

certos temas que vão ao ar. Legitimado pela a voz dessas telespectadoras, pode-se 

apontar quais quadros apresentados no programa são de maior interesse desse público e, 

conseqüentemente, qual é o interesse temático dessas mulheres que costumam 

permanecer em suas casas durante o turno matinal.  

O programa “Encontro com Fátima Bernardes” pode ser considerado ainda em 

fase de consolidação, pois está no ar há apenas dois anos. A transferência da 

jornalista da bancada do Jornal Nacional para um programa de entretenimento, 

também é uma das questões relevantes causadora de impacto, diante da proposta 
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colocada para essas telespectadoras. No imaginário dessas mulheres, a atuação 

marcante da âncora no jornalismo brasileiro criou expectativas de temáticas 

interessantes na nova programação a que ela se dedica. Assim, entender o interesse 

temático de mulheres que costumeiramente permanecem em suas casas no turno 

matinal, é uma das propostas deste estudo. A partir deste cenário, justifica-se a 

necessidade dessa pesquisa pela importância de mapear os temas recorrentes no 

programa, pois, o programa “Encontro com Fátima Bernardes” é bastante atual, de 

certa forma muito novo na grade de programação da Rede Globo e ainda não existem 

muitos estudos acadêmicos sobre o mesmo. Essas características fomentaram a 

curiosidade sobre o tema e a busca por um maior conhecimento a respeito do 

assunto. Ao analisar o conteúdo da pesquisa, o conhecimento do explorador pode ser 

ampliado. De certa forma, o trabalho também contribuirá para melhor entender o 

fazer jornalístico diante dos programas chamados de entretenimento. 

 Para a construção teórica da pesquisa, fez-se necessária a busca pelo 

embasamento de autores como Reinaldo Passadori, que esclarece sobre o trabalho do 

âncora. O autor se refere à comunicação de qualidade. Para ele, o simples ato de 

informar não garante uma boa comunicação. É importante que se desenvolva 

habilidades. Partindo dos conceitos de Erving Goffmann, trata-se sobre a relação 

emissor/receptor, bem como a postura do apresentador. Além de outros autores que 

apontam importantes aspectos relativos ao papel do âncora de televisão e da âncora 

feminina. Já Pierre Bourdieu embasa o estudo da televisão, enquanto entretenimento. 

Ele assegura que a televisão está no auge da produção cultural, mas apesar disso, 

batalha sob pressão comercial em busca de índices altos de audiência. A partir dos 

conceitos do autor Sérgio Mattos, se faz possível descrever os processos de evolução 

da televisão Brasileira. Ana Paula Goulart Ribeiro, Igor Sacramento e Marco Roxo 

também serviram como base a respeito do assunto. Para a realização e embase do 

percurso metodológico, foram necessários os conceitos de autores como Jorge Duarte 

e Antonio Barros, Maria Helena Michael e Mc Minayo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A história da televisão no Brasil 

No Brasil, o veículo televisivo foi oficialmente inaugurado no dia 18 de 

setembro de 1950, em São Paulo, com o auxílio do pioneiro Assis Chateaubriand. As 

condições de instalação eram precárias. Nessa época, o rádio era o veículo 

comunicacional de maior popularidade no país. Diferente do veículo norte-americano, 

desenvolvido com o apoio da indústria cinematográfica, a televisão brasileira baseou 

sua estrutura inicial na comunicação radiofônica, utilizando-se do mesmo formato, 

técnicas e artistas.  

“Antes de se tornarem nacionais, os telejornais brasileiros eram programas bastante 

simples, já que não havia a infraestrutura tecnológica e o knowhow necessários para 

informar sobre os fatos com eficiência e agilidade. Contando com raras reportagens 

externas, praticamente se limitavam à narração de notícias dentro de um estúdio por um 

apresentador. Esses profissionais eram conhecidos como “locutores”, o que demonstra a 

forte ligação do jornalismo televisivo com o radiofônico”. (RIBEIRO; 

SACRAMENTO; ROXO, 2010, p. 113). 

 

No começo de sua implantação em fevereiro de 1949, a televisão brasileira 

contou com cerca de trinta toneladas de equipamentos indispensáveis para a instalação 

de uma emissora. Isso se deu com o auxílio de Chateaubriand junto à RCA Victor, 

empresa americana. Dermival Costa Lima, coordenador do projeto, Mário Alderighi, 

Cassiano Gabus Mendes e o maestro francês Georges Henry foram escolhidos para 

assumir como diretores responsáveis pela implantação da rede de televisão. Antes da 

instalação da TV Tupi de São Paulo, os Diários Associados desenvolveram um método 

estratégico com a intenção de habilitar seus radioatores para atuar no veículo televisivo 

que estaria para ser implantado. Além disso, seria importante divulgar a imagem dos 

artistas, que viriam a ser a figura representativa da televisão. Meses antes da estréia da 

TV Tupi, jornais e revistas noticiaram a chegada da televisão. Esses veículos de 

comunicação utilizavam o termo “cinema a domicílio”, para assim, ilustrar ao receptor, 

com maior facilidade o que viria a ser aquele veículo que estava para adentrar em suas 

residências.   

Desde o início, a televisão brasileira tem algumas características: todas as 403 

geradoras (emissoras comerciais), as 23 emissoras da rede educativa e mais de 12 mil 

retransmissoras em funcionamento, de acordo com os dados até julho de 2009, estão 
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sediadas em áreas urbanas. O controle acionário das emissoras, orientadas para o lucro, 

está concentrado nas mãos de uns poucos grupos familiares, com exceção das emissoras 

estatais. MATTOS (2010) afirma que, além disso, a televisão brasileira é fortemente 

dependente das verbas publicitárias, alocadas principalmente pelas agências de 

publicidade. O modelo de radio difusão brasileiro, tradicionalmente privado, evoluiu 

para o que se pode chamar de um sistema misto, onde o Estado ocupa os vazios 

deixados pela livre iniciativa, operando canais destinados a programas educativos.   

A partir de 1950, a televisão começa a se expandir. Isso se deve ao favoritismo 

político, que outorgava autorizações para que houvesse uma exploração de canais sem 

que existisse uma imposição de regras. Foi em meio à administração do presidente 

Juscelino Kubitschek, entre os anos 1956 e 1961, que se iniciou a propagação dos 

canais de televisão. Em 1967 houve o estabelecimento do Ministério das Comunicações, 

considerando as necessidades nacionais e os intentos do Conselho de Segurança 

Nacional. Entre esses objetivos, devemos destacar a promoção do desenvolvimento e 

integração nacional. Vale destacar que, o favoritismo político nas concessões de canais 

de TV persistiu até a administração de José Sarney, o chamado governo da Nova 

República.  

“O que há em comum em uma casa de quarto e sala de um município pequeno 

no interior do país e um apartamento moderno, recheado da mais avançada 

tecnologia? Ambas as residências devem ter ao menos um aparelho de 

televisão. Talvez o apartamento tenha vários, espalhados em quartos, salas e 

por vezes até na cozinha e nos banheiros. Telas de alta definição e acesso a 

muitos canais. O único aparelho da casinha certamente estará em lugar nobre. 

Pois poucas, pouquíssimas são as casas brasileiras que não têm ao menos um 

aparelho. Por vezes até onde a eletricidade ainda não chegou, a televisão está 

lá. Funciona a óleo”. (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p. 7). 

 

Até 5 de outubro de 1988, quando houve a publicação da Constituição Brasileira 

em vigor, era o Executivo quem controlava o sistema brasileiro de radiodifusão, que 

hoje é considerado um serviço público, onde as empresas associadas também fazem 

parte do domínio. O capítulo que trata sobre Comunicação Social dentro da constituição 

de 1988 instituiu novas regras e diretrizes para que houvesse a concessão de emissoras 

de rádio ou televisão. A partir de então, a outorga ou renovação da permissão para o 

funcionamento de uma emissora, está sujeito não apenas à decisão pessoal de quem está 

sob o comando da presidência da República, depende da aceitação do Congresso 

Nacional, assim como qualquer ato como permissão ou cancelamento também depende 
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de resolução judicial. Isso ocorre antes do vencimento de um prazo de dez anos para 

emissoras de rádio e de quinze anos para televisão. Apesar disso, a Constituição não 

conseguiu impedir que retransmissoras mistas fossem transformadas em 

“microgeradoras regionais”, e que desempenhassem suas atividades em favor de 

espaços publicitários vinculados à política.  

O Ministério das Comunicações e a Anatel começaram em 2000 um processo de 

aprovação para a abertura de novos canais dentro de emissoras de baixa potência. Essas 

permissões, além de gratuitas, são validas durante um período de 15 anos.  Tal ação 

beneficia setores que sejam vinculados à área da política, religião e outros grupos 

particulares atuantes dentro do campo da comunicação, além de alterar para geradoras 

locais, 180 retransmissoras de TVs educativas.  

Diante do decreto 3.541, assinado no ano de 2000, pelo então Presidente 

Fernando Henrique e pelo Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, é permitida a 

alteração de retransmissoras mistas de televisão educativa em geradoras regionais. 

Conforme explicou o superintendente de Serviços de Comunicação de Massa, Jarbas 

Valente, a intenção é possibilitar para que cada município possua um canal gerador. 

Supõe-se que a ideia deve ser posta em prática dentro de alguns anos, estando ligada de 

alguma maneira à implantação da Televisão digital no Brasil. É provável que essas 

emissoras sejam de âmbito comercial, podendo assim, afiliarem-se a outras redes que já 

possuam nome dentro da área da comunicação. 

Conforme MATTOS (2010) no período de 2000 a agosto de 2001, haviam sido 

outorgadas 44 novas concessões de canais de TV, sendo que dessas, até a mesma data, 

27 solicitações de outorga, encontravam-se em tramitação e 48 processos estavam sob 

análise do legislativo. De acordo ainda com dados do Ministério das comunicações, até 

agosto de 2001 existiam ainda 275 canais de televisão vagos do espectro do país.  

MATTOS (2010) conclui que o estado exerce amplo domínio no que se refere à 

indústria cultural brasileira. De certa maneira, isso se explica em relação ao vínculo dos 

veículos de comunicação de massa no que se refere a incentivos oficiais. Compreende-

se da seguinte maneira: as empresas de comunicação procuram a esfera bancária do país 

para que possam manter suas atividades, ou até mesmo para a realização de atividades 

que visem seu crescimento comunicacional. Posteriormente, esses setores sofrem algum 
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tipo de influência governamental, sendo que as regras econômicas e financeiras são 

impostas pelo domínio político.  

Durante a década de 1990, foi possível contar com uma situação econômica 

adequada. Diante disso, as empresas de comunicação tiveram a oportunidade de 

desenvolver grandes projetos, atualizando suas condições de trabalho. Em seguida, 

adquiriram-se débitos em moeda estrangeira, afetando o sucesso conquistado e as 

futuras possibilidades de crescimento. Nessa época, as Organizações Globo investiram 

em emissoras de rádio e televisão (aberta e por assinatura), jornais, revistas, entre outras 

empresas ligadas à área da comunicação, além de serviços financeiros, e-commerce e 

outras redes comerciais.  

Já em 1998, a economia brasileira encontrava-se balançada devido à crise 

financeira que afetava todo o mundo. Perdeu-se muito nessa época. Houve limitação dos 

gastos públicos. Em conseqüência disso, a área da comunicação também foi afetada. A 

situação econômica forçou um atraso no lucro dos veículos de comunicação e retratação 

nas verbas publicitárias. Nesse período, as emissoras de televisão chegaram a sofrer 

retração de 13%. Algumas dessas emissoras precisaram apostar em programas com 

conteúdos populares. Os veículos afetados foram obrigados a se adaptar à situação, 

desenvolvendo métodos e buscando saídas com a intenção de cultivar o mesmo plano 

lucrativo.  

“Os fatores que pesaram nesse sentido foram a alta dos juros e a drástica 

redução da oferta de empregos, demonstrando mais uma vez que o desenvolvimento dos 

veículos de comunicação está diretamente relacionado com o contexto sócio econômico 

e político do país e, como resultado disso, qualquer medida adotada sempre vai gerar 

um reflexo nos meios de comunicação. Torna-se, portanto, quase impossível entender o 

que se passa no processo de desenvolvimento de um veículo como a televisão se não 

acompanharmos esse desenvolvimento dentro do contexto do país no qual as emissoras 

estão inseridas. A influência oficial se faz sentir em toda e qualquer medida, seja ela de 

caráter regional ou nacional”. (MATTOS, 2010, p.60). 

 

Além de entreter e informar, o veículo televisivo beneficia o aumento dos 

rendimentos e da obtenção de lucros. Pode-se dizer que a publicidade é um dos fatores 

relevantes para que isso aconteça, visto que funciona como um veículo de exposição dos 

produtos lançados, o que facilita para o aumento do mercado consumidor da indústria 

cultural. Conclui-se que a televisão é vista também, como órgão adequado para manter 

um sistema de ideias e cultivar a classe dominante.  
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Estudos a respeito dos meios de comunicação brasileiros apontam o governo 

como grande influenciador no que diz respeito ao sentido que toma a economia e o 

crescimento dos meios de comunicação em geral, principalmente no que diz respeito à 

televisão, funcionando como agente incentivador. Além de contribuir financeira e 

tecnicamente com os meios de comunicação, o governo, enquanto autoridade política 

controla e influencia esses veículos. Durante o Regime Militar de 1964, o Estado 

manifestou-se como grande agente instigador do desenvolvimento da indústria cultural.  

Durante o processo de restauração da democracia, o governo se utilizou de 

inúmeros artifícios objetivando ajustar o índice da inflação, visando extingui-la para que 

o país pudesse crescer. Muitas dessas tentativas foram fracassadas, e todos esses 

desastres econômicos recaíram sobre os meios de comunicação. Com o acréscimo dos 

juros, os empresários abandonaram os investimentos na área, o que contribuiu com o 

aumento dos gastos e demissões nas empresas. Diante disso, a televisão foi o veículo 

mais afetado, pois depende das verbas publicitárias.  

MATTOS (2010) apresenta a origem e o desenvolvimento histórico da televisão de 

maneira clara e evolutiva. Durante o período de 1950 à 1964, o televisor era 

considerado um luxo, ao qual apenas a elite econômica tinha acesso. Entre os anos 1964 

à 1975, a televisão era considerada um elemento que representava a modernidade. 

Programas de auditório e de baixo nível faziam parte da programação da época. De 

1975 à 1985, as redes de televisão se aprimoraram. A produção televisiva passou a 

exigir mais amplitude e profissionalismo. Com o estímulo de órgãos oficiais, pretendia-

se a exportação. Mas foi entre 1985 e 1990 que as importações de programas se 

intensificaram. Entre os anos 1990 e 2000, trabalhou-se em busca de mais modernidade. 

Nessa época, a televisão precisava se adaptar conforme orientação da redemocratização. 

A partir do ano 2000, a tecnologia rumou em direção à interatividade. A televisão e 

outros veículos de comunicação precisaram se adaptar a uma série de novas tecnologias. 

É aí que a televisão digital passa a fazer parte do sistema televisivo do país. A total 

substituição do sistema analógico está prevista até 2016. Em 2010 o mercado 

comunicacional e o valor dado ao negócio se reestruturaram. Isso se deve a 

possibilidade de inserção da mídia através de novos aparelhos, a citar como exemplo o 

aparelho digital de celular. A partir de então, a produção e distribuição dos conteúdos 
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midiáticos passam a ter maior importância para as redes de televisão. Essa pode ser 

chamada como fase da portabilidade, mobilidade e interatividade digital.  

2.1 Tv e entretenimento 

 Pensar os processos televisivos, hoje, é uma proposta complexa. Muitos elementos estão 

envolvidos. Por isso, é importante traduzir o que se conhece a partir das primeiras reflexões 

teóricas, sobre este dispositivo midiático presente na nossa sociedade de forma muito 

influente. BOURDIEU (1997) pensa que a televisão, através de diferentes mecanismos, expõe 

a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural. O autor considera a televisão 

um perigo aos bons jornalistas. Explica que basta analisar a busca excessiva por audiência 

para constatar esse fato.  

     Segundo BOURDIEU (1997), o jornalista é um sujeito abstrato. Cada jornalista se difere 

de acordo com seu sexo, idade, nível de instrução ou veículo de comunicação em que 

trabalha. É por isso, que existe tanta concorrência dentro da área jornalística. Isso se torna 

ainda mais evidente diante da posição política de jornais, que encobrem informações a pedido 

de fontes, ou devido a uma série de outros fatores, dentre os quais, o mais importante é se 

sobressair diante da concorrência.  

     Nesse sentido, BOURDIEU (1997) diz que em nome do credo liberal o monopólio 

uniformiza e que a concorrência diversifica. Ele ressalta ainda que nada tem contra a 

concorrência, mas observa apenas que, quando ela se exerce entre jornalistas ou jornais que 

estão sujeitos às mesmas restrições, às mesmas pesquisas de opinião, aos mesmos 

anunciantes, ela homogeiniza.  

       Para o autor, a mídia é uma espécie de jogo de espelhos, que refletindo-se mutuamente 

produz um formidável efeito de barreira, de fechamento mental. É preciso investigar sobre o 

que a concorrência está falando, para saber o que se deve dizer também. Em particular, a 

televisão transmite em função da urgência, onde há concorrência entre os jornais, 

concorrência entre o impresso e a televisão, e concorrência entre as próprias emissoras de 

televisão, onde há disputa para ser o primeiro, a concorrência pelo furo. BOURDIEU (1997) 

afirma que a televisão não é muito propícia à expressão do pensamento. Ele ainda cita um 

discurso filosófico de Platão, que fala que, na urgência não se pode pensar. É justamente esse 
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um dos maiores problemas enfrentado pela televisão. Para trabalhar o jornalismo de televisão, 

é preciso que o pensamento e a velocidade trabalhem em sintonia.  

 BOURDIEU (1997) aponta a televisão como um veículo muito pouco independente, o 

qual entra em questão algumas restrições que dizem respeito às relações sociais, relações de 

cumplicidade, baseada em interesses comuns, ou de concorrência entre os jornalistas. Ele 

conta que, quando nos anos 60 a televisão surgiu como um novo fenômeno de comunicação, 

alguns sociólogos anteciparam-se em dizer que a televisão, enquanto meio de comunicação de 

massa, ia massificar, ou seja, tornar-se acessível à maioria da população. O que não se previa 

era a expansão da influência da televisão sobre o conjunto das atividades de produção 

cultural, onde estão inclusas as atividades de produção artística ou científica. 

“A televisão na sociedade e a sociedade na televisão não existem como meros 

reflexos de um no outro, mas como balizas dinâmicas, intercambiáveis, 

negociáveis e em disputas. É essa dialética que não se pode perder”. 

(RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p. 8). 

 Hoje, a televisão chegou ao topo no que diz respeito à produção cultural. No entanto, 

ainda há certa contradição entre classes econômicas e sociais. Por isso, é preciso estar inserido 

dentro desse conjunto, para que se torne possível a produção de certos tipos de obras. Nesse 

caso, a televisão, batalha mais do que qualquer outro meio de produção cultural, pois trabalha 

sob a pressão comercial, em busca de um alto índice de audiência.  

 BOURDIEU (1997) esclarece que diante do microssomo que é o mundo do jornalismo, 

muitos profissionais gostariam de agir em defesa dos valores da autonomia e da liberdade em 

relação ao comércio, à encomenda, aos chefes e outros setores. Porém, há os que são pagos 

em troca de certos serviços e se submetem a isso por necessidade. O autor afirma que temos 

atrás das câmeras e dos microfones pessoas extremamente cultas. Nos dias de hoje, existe 

certo conflito entre os princípios da profissão e as instruções que os estudantes recebem nas 

faculdades de jornalismo, e é a isso que se atribui o fato de o jornalismo ser uma das 

profissões em que há mais profissionais insatisfeitos e resignados.  

“A televisão é um universo em que se tem a impressão de que os agentes 

sociais, tendo as aparências da importância, da liberdade, da autonomia, e 

mesmo por vezes uma aura extraordinária (basta ler jornais de televisão), são 

marionetes de uma necessidade que é preciso descrever, de uma estrutura que 

é preciso tornar manifesta e trazer à luz”. (Bourdieu, 1997, p. 54)  
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 Dentro do mundo jornalístico existem regras próprias definidas de acordo com a posição 

global que se ocupa. As atrações e repulsões sofridas por parte de outros microssomos 

também podem interferir. A partir disso, conclui-se que não há jornalismo independente. 

BOURDIEU (1997) observa que há dominantes e dominados, há relações constantes, 

permanentes de desigualdade, que se exercem no interior desse espaço, que é também um 

campo de lutas para transformar ou conservar esse campo de forças. 

  

Cada profissional do campo jornalístico se esforça para bater a concorrência. É assim que 

se torna possível determinar sua posição no setor. Bourdieu explica que em conseqüência da 

concorrência econômica entre os veículos de comunicação e seus receptores ocorre também 

certa disputa entre os jornalistas, disputa que gera desafios, na busca pela exclusividade da 

informação. Nos anos 50, a televisão era veículo de comunicação pouco utilizado com fins 

informativos. 

“As pessoas de televisão eram duplamente dominadas, sobretudo pelo fato de 

que eram suspeitas de ser dependentes com relação aos poderes políticos, elas 

eram dominadas do ponto de vista cultural, simbólico, do ponto de vista de 

prestígio, e eram também dominadas economicamente na medida em que 

eram dependentes das subvenções do estado e, por tanto, muito menos 

eficientes, poderosas”.  (Bourdieu, 1997, p. 59) 

 

Com o passar dos anos a situação tomou um rumo diferente. A televisão tornou-se 

um veículo com características economicamente dominantes. Na mesma época, muitos 

jornais entraram em crise, alguns desapareceram, outros precisaram trabalhar duro com 

a finalidade de continuar em pé ou se reconstituir. Os jornais franceses eram os mais 

ameaçados, principalmente aqueles que veiculavam notícias sobre esporte e variedades, 

não tendo nenhum diferencial para competir com a televisão. Visto que a televisão se 

tornava o veículo de comunicação cada vez mais dirigido a essas áreas, deixando de 

lado o jornalismo sério, que deveria divulgar notícias referentes a política. Conforme 

BOURDIEU (1997) um jornal pode cultivar sua maneira de trabalho e continuar 

recebendo o mesmo retorno do receptor.   

 No final do século XIX, passaram a existir os chamados jornais de reflexão, em 

contraposição aos jornais de grande tiragem. A televisão entra como meio de 

comunicação de massa, de emergência, propagando-se cada vez mais. A partir daí, a 
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televisão passa a abranger a área jornalística. Nota-se então, o poder de divulgação que 

o veículo televisivo tem sob a informação. O que para BOURDIEU (1997) seria uma 

característica com aspectos de extrema relevância.  

“É uma lei que se conhece muito bem: Quanto mais um órgão de imprensa ou 

um meio de expressão qualquer pretende atingir um público extenso, mais ele 

deve perder suas asperezas, tudo o que se pode dividir, excluir – pensem na 

Paris Match -, mais ele deve aplicar-se em não “chocar ninguém”, como se 

diz, em jamais levantar problemas ou apenas problemas sem história”.  

(BOURDIEU, 1997, p. 63) 

 

 Compreende-se dessa maneira, que a informação fornecida através da televisão 

confirmam informações por vezes já publicadas por outros veículos, no entanto tornam-

se capazes de apreender a mente humana de maneira mais convincente e esclarecedora. 

Bourdieu (1997) pressupõe que a televisão nos indica o que pensar sobre determinado 

assunto, diante da maneira proposta por seus apresentadores.  

2.3 ÂNCORA 

2.3.1A interação simbólica: a representação dos atores sociais 

Para que haja interação entre uma pessoa e outra não é preciso conhecê-la por 

completo. É através da troca de informações que ocorrem influências mútuas. A 

interação resulta em processos de significação. Esta interação simbólica da qual estamos 

falando, é compreendida pelo termo “representação”, sugerido por GOFFMAN (2007), 

e que representa o papel do apresentador de televisão.  

O convívio social sugere um intercâmbio entre os indivíduos, ou seja, certa 

interação entre eles. Para que a interação aconteça, são utilizadas técnicas estratégicas e 

simbólicas. Esses métodos podem auxiliar a capacidade de compreensão mútua. Isso 

significa a facilidade tanto de entender, quanto de ser entendido. Conforme o processo 

de crescimento, torna-se mais fácil compreender a importância do que ocorre à nossa 

volta. Por meios estratégicos se torna possível decodificar tudo aquilo que possa 

constituir alguma significação fácil de ser compreendida.  

No momento em que o apresentador posiciona-se em frente à câmera, ele 

coloca-se da melhor maneira possível a fim de ganhar credibilidade do seu espectador. 

Não somente a linguagem verbal é utilizada para descrever os acontecimentos, não 
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menos importante que ela, a linguagem não-verbal, também faz parte desse processo e 

constrói sentidos inerentes a percepção do público. Além destes fatores, os gestos, o 

ritmo das frases e a sua sequência, a expressão do jornalista/apresentador e a maneira da 

disposição do cenário. (TRAQUINA, 2005) 

A troca de comunicação entre as pessoas é constituída, entre outros elementos, 

por símbolos, entre os quais podemos destacar olhares e gestos. Através desses sinais, 

ocorre uma troca de experiências e opiniões, que compartilhadas, sugerem o elemento 

“interação”. A idéia de GOFFMAN (2007) de que “cada um de nós possui diversas 

máscaras, nas quais seriam nossas representações”, se estende também à televisão, 

embora de maneira distinta. Isso se explica, pois na comunicação feita para a televisão 

não é direta, ou seja, cara a cara, de modo que o emissor e o receptor se encontram 

afastados por um aparelho. Apesar disso, a televisão ainda é um veículo que promove a 

proximidade entre os indivíduos, pois ela persuade o seu receptor fazendo com que ele 

se sinta único, como se a transmissão estivesse sendo feita apenas para ele. Esse artifício 

promove certa condição íntima sem se desfazer da probabilidade do acontecimento da 

comunicação.  

2.3.2 As competências de um âncora de televisão  

Entende-se por âncora, aquele que tem o papel de revelar a notícia para o 

espectador. Diante dessa característica, é preciso ajustar tudo aquilo que vai ser 

transmitido, criando laços de confiabilidade. É a partir da credibilidade passada pelo 

emissor, que se torna possível a existência de uma identificação entre ele e seu possível 

receptor. Assim, torna-se possível a construção de contratos e vínculos entre as fontes e 

quem recebe a notícia divulgada em uma reportagem.  

Os aparelhos de televisão apresentam a imagem como um símbolo de referência, 

impressão e crítica.  Para GOFFMANN (2007), os apresentadores são avaliados a cada 

minuto pelo telespectador. O desejo de ser entendido, persuadir e prender seu receptor é 

tão grande, que os elementos utilizados para interagir e interpretar vão além da função 

destinada a eles. Isso torna-se possível quando o emissor produz um texto de qualidade, 

e o transmite de maneira simples e natural, sem subterfúgios, ou seja, sem fazer rodeios. 

Além da leitura e da compreensão se tornar mais clara, a comunicação entre os 

elementos se torna mais fácil, efetivando, assim, a relação emissor/receptor. Isso não se 
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restringe somente a linguagem verbal, aquilo que é falado. A postura do apresentador 

em frente às câmeras é muito importante. Ter boa locução, uma desenvoltura oral 

apropriada, postura corporal correta (que deve ser ereta), e gestos perspicazes são 

fundamentais dentro do ambiente televisivo.  

“O corpo tem uma linguagem que transmite mensagens nem sempre 

coerentes com o que é falado. Mesmo que não concordemos com aquelas 

visões precisamos admitir que a maneira como gesticulamos, como ficamos 

em pé ou nos sentamos revela alguma coisa do que estamos pensando ou de 

como nos sentimos”. (CURADO, 2002, p. 66). 

Hoje em dia, é possível identificar maior importância atribuída à imagem, do 

que a pronúncia em si. Desse modo, o apresentador não possui somente a função de 

transmitir a notícia, mas tem também que se preocupar com a sua própria imagem. É 

provável que um bom apresentador seja reconhecido, podendo tornar-se um ídolo, o que 

mitifica sua tarefa diante da sociedade.  

2.3.3 Âncoras: atores sociais 

É notório o fato de que um apresentador penetra e expressa os acontecimentos 

sociais, podendo ser interpretados como atores sociais ou até mesmo, maestros, tendo a 

capacidade de conduzir e influenciar a vida de quem os assiste e observa.   

GOFFMAN (2007) explica que cada um de nós possui diferentes máscaras, que 

se revelam de acordo com fatos e pessoas. Ele ainda adverte que compete ao ator 

determinar a maneira mais adequada para utilização das mesmas. O importante é que 

isso seja feito com discernimento e de maneira verdadeira, para que se consiga chegar a 

representar o que se pretende. O autor ainda esclarece, que quando um indivíduo se 

encontra na presença de outras pessoas, é natural que se definam alguns sinais, capazes 

de ratificar o que ele necessita informar.  

É evidente a necessidade que os apresentadores de televisão têm de utilizar 

formas de expressão universais e precisas. É necessário que se acredite no que se 

compartilha. Embora sua franqueza possa não convencer o receptor, o emissor deve 

transmitir segurança em relação aquilo que comunica. Para que seja possível persuadir 

alguém, é necessário sentir-se seguro em relação ao que se transmite. 
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No decorrer da vida profissional, observam-se diversas estratégias de 

apresentação, que podem vir a ser utilizadas em diferentes situações. Isso facilita a 

interpretação e melhor representação do papel a ser desempenhado.  

2.3.3.1Âncora feminina 

Nos dias de hoje, observa-se uma maior inserção de mulheres ocupando espaço 

no jornalismo, inclusive no que se refere ao meio esportivo. Nas últimas duas décadas 

há um maior número de âncoras femininas. Durante o século XX, mulheres começam a 

substituir o salto alto por chuteiras e afazeres artísticos e manuais por raquetes. Essa 

convergência alcançou também o jornalismo esportivo, refletindo no aumento da 

representatividade feminina nos programas esportivos transmitidos pela televisão. 

Conforme RAMOS (2006), havia maior visibilidade: 

 

“As mulheres vieram para soltar o verbo; elas entendem de basquete, rali, 

fórmula 1 e futebol. Em geral, aquelas que estão à frente do jornalismo 

esportivo não deixam de fazer parte do imenso grupo de amantes e 

praticantes femininas de esportes”. (RAMOS, 2006, p. 2). 

 

As mulheres se inserem no ramo esportivo, ganhando conhecimento, o que lhes 

auxilia na divulgação de informações e na concretização de comentários esportivos. 

Esse aspecto pode ser observado dentro das redações esportivas de rádios e veículos 

impressos, embora o apontador fosse pequeno. Depois da inserção dentro do jornalismo 

esportivo, as mulheres começam a crescer dentro do espaço. 

Em 1998, Anna Zimmermann foi a primeira repórter feminina de campo da 

Rede Globo, trabalhando na Copa da França. No ano de 2002, a jornalista Fátima 

Bernardes foi enviada para a Copa do Mundo do Japão através do Jornal Nacional. 

Após realizar uma ótima cobertura, a jornalista foi considerada a “musa da Copa”, título 

que lhe foi atribuído, inclusive pelos jogadores da seleção brasileira.  

Nas duas últimas décadas, o avanço da presença feminina dentro do jornalismo 

esportivo de televisão não propagou muitas mudanças nas redações. Alguns programas 

de televisão ainda restringem essa atividade para mulheres, dando preferência aos 

homens. SGARBIERI (2006) afirma que esse tipo de “pré-conceito” atinge todos os 

campos sociais em que há participação feminina. Lembra ainda que, a mulher 
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profissional inserida na sociedade brasileira ainda enfrenta preconceitos que são 

introjetados, compartilhados e legitimados nas sociedades modernas e altamente 

meritocráticas. 

A sedução do espectador pelo personagem em cena aumenta com o passar do 

tempo, tendo em vista a identificação e companhia deste ator em seu cotidiano. Cria-se, 

então, uma relação de intimidade, já que o âncora, independente do gênero, está todos 

os dias frente a frente com o receptor. E, é esta “fidelidade” que é definida como 

contrato de leitura. 

2.3.4 Interação: o trabalho do âncora  

 PASSADORI (2013) fala sobre a importância do exercício da boa comunicação, feita 

através do conhecimento, para que haja autoliderança. A comunicação interpessoal é a base de 

tudo. É através do nosso comportamento que somos ou não aceitos por um determinado grupo 

e aprendemos a conviver em determinado ambiente. Podemos citar como um exemplo 

corriqueiro, a ida a escola. É nesse ambiente que se dá a primeira oportunidade de convívio 

fora do círculo familiar. Apesar de exercer função pedagógica na vida da pessoa, a escola 

possibilita o aprendizado do convívio em sociedade, sem a presença e o auxílio familiar. Em 

um ambiente como este, deparamo-nos com as mais diferentes características pessoais, sem 

que se possa rejeitar ou criticar. Sejam quais forem as divergências, temos que aceitar e 

respeitar qualquer tipo de pessoa, não interessando perfil social, raça, ou temperamento. 

Todos devem ser tratados de igual para igual, como costumam instituir comunidades como 

esta. Existem dificuldades para agir de acordo com certas regras. Uma criança que não 

consegue se adaptar ao circulo escolar, pode futuramente apresentar sérios transtornos de 

comportamento. O bullying é o principal exemplo da falta de adaptação no ambiente escolar. 

No entanto, esse enfrentamento é de extrema importância para o desenvolvimento de um ser 

social capaz de conviver em sociedade com perspicácia e sabedoria. A criança que consegue 

captar e aperfeiçoar bons princípios de relacionamento, torna-se uma pessoa capaz de manter 

bons relacionamentos em qualquer grupo que se introduza. Isso se estende até o primeiro 

emprego, e assim, sucessivamente. Basta usar de sabedoria para causar impressões positivas 

dentro do grupo que se insere. Para isso, é preciso que o candidato ou profissional, mostre-se 

capaz de realizar as tarefas estipuladas a ele. Comprometimento e boa produtividade são 

características essenciais para ter sucesso em qualquer organização.  
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 Compreende-se que um líder deve obter habilidades sociais que devem ser praticadas 

através de um suporte chamado comunicação interpessoal. A empatia é uma característica 

importante. Gestos simples, como ser uma pessoa simpática e educada com as outras, podem 

significar muito. Saber ser discreto e guardar informações confidenciais é ainda mais 

significativo, entre outras qualidades de extrema importância. Vale ressaltar também, a 

capacidade que o ser humano tem de ser relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo, 

adquirindo e passando diferentes conhecimentos. Enquanto nas relações comuns, a 

comunicação é livre, no ambiente profissional, ela deve ter seus objetivos bem definidos. É 

preciso que haja habilidade para passar qualquer tipo de informação. A informação deve ser 

clara, é preciso que se saiba convencer e motivar o receptor. Deve-se dar maior prioridade ao 

caráter qualitativo da questão. PASSADORI (2013) afirma que um dos principais segredos do 

líder é oferecer uma comunicação com qualidade pessoal, que seja dirigida a uma única 

pessoa ou a uma multidão.  

 No que diz respeito aos requisitos que um líder deve ter para praticar uma boa 

comunicação, o autor cita três aspectos fundamentais: habilidade para negociar, resolver 

conflitos e motivar pessoas, saber ser intencional nas suas mensagens e ter clareza dos 

resultados que espera obter, expressar a sua personalidade, seus talentos, suas habilidades e 

seu conhecimento, criando um estilo pessoal de se comunicar. Diante disso, Passadori (2013) 

explica que falar não significa o mesmo que comunicar, e o fato de saber comunicar, não 

expressa necessariamente boa comunicação. Falar diariamente com outras pessoas não 

garante o desenvolvimento da comunicação interpessoal. Para que exista uma comunicação de 

qualidade, é preciso que haja uma preocupação em desenvolver um plano pessoal, e a partir 

disso, seja realizado um treinamento. A chamada prática deliberada seria um exemplo. 

Através de um estudo realizado por pesquisadores, constatou-se que as conquistas de um 

profissional de sucesso não se atribuem a sua inteligência ou talento. O estudo explica que 

uma pessoa precisa trabalhar pelo menos dez anos, e a partir daí, é possível verificar se a 

mesma tem persistência suficiente para atingir o sucesso na área desejada. Após aprofundar-se 

sobre o assunto, os estudiosos afirmam que ninguém consegue ficar entre os grandes sem 

muito tempo de trabalho árduo. Eles garantem que nem a inteligência, nem a obtenção de 

muitos diplomas pode fazer alguém subir profissionalmente. Para isso, é preciso que haja 

organização e força de vontade. Diante disso, é preciso: dividir o objetivo principal em várias 

etapas, deixar a zona de conforto, ou seja, não adiar e priorizar os prazeres em detrimento do 
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objetivo, aprender com as próprias falhas, ter um mentor, e cultivar uma imagem mental da 

meta a ser alcançada. 

 Estudos comprovam que o ser humano tem uma enorme habilidade mental e física. 

Qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver aptidão em algum tipo de atividade, mas 

para que isso aconteça, é preciso que se realize um trabalho constante e fora da sua zona de 

conforto. Resumindo, tudo o que se pretende pode ser atingido, se munidos de dedicação e 

trabalho. Um líder se diferencia de outros profissionais por fazer da comunicação projeto de 

vida, através do qual possa classificar as suas decisões. O autor menciona uma famosa frase 

para fazer analogia a essa questão, “se ao gerente cabe fazer as coisas direito, aos líderes cabe 

fazer as coisas certas”. Assim, o autor diz que é preciso dominar os seguintes pontos, 

conforme os experts Warren Bennis e Joan Goldsmith: habilidade de focar a atenção das 

pessoas em torno de uma visão comum, criar um senso de significado sobre o trabalho através 

da comunicação extensiva, despertar o sentimento de confiança genuína defendendo de forma 

incansável um conjunto de princípios e valores, acreditar em si mesmo e ter consciência de 

quem é, o que naturalmente o habilita a ter seguidores.  

 Nos dias de hoje, a comunicação em rede foge de algumas possibilidades dos velhos 

desafíos de um líder. O líder que consegue manter uma equipe com boas fluências de 

comunicação já estará realizando a principal tarefa para que todo o resto funcione dentro da 

sua equipe. O autor questiona: “será que mensagens eletrônicas podem ser consideradas 

comunicação interpessoal?” “Quem tem blog ou twitter está fazendo comunicação 

interpessoal?” “E os meus recados e bate papos no facebook?” Passadori ressalta os conceitos 

da área que mais se identifica. De acordo com Steven A. Beebe, Susan J. Beebe e Mark V. 

Redmond, “a comunicação interpessoal é definida não apenas pelo número de pessoas que se 

comunicam, mas também pela qualidade da comunicação”. E mais: ela “não ocorre quando 

você simplesmente interage com alguém, mas quando você trata o outro como um ser humano 

único”. A partir desses conceitos, pressupõe-se que a boa comunicação exige conteúdo de 

qualidade. Por isso, é importante que o líder saiba o que e como informar seus colaboradores. 

Se não houver uma comunicação acentuada, a equipe perde a conexão, e assim, cai seu 

rendimento. 

 A comunicação interpessoal feita com rigor auxilia no estabelecimento de uma rotina, na 

qual os membros de um grupo discutem sobre informações e ideias, em um ambiente saudável 
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e descontraído. É essencial que esse tipo de comunicação promova um processo de 

socialização dentro do grupo. Cada membro deve desempenhar o papel designado a ele, 

entretanto deve estabelecer certa relação afetiva com os demais colegas. Passadori diz que 

além das habilidades fundamentais como expressar-se bem no idioma, dominar a gramática e 

criar mensagens claras e objetivas, a comunicação poderosa é empática, carrega sentimentos e 

conexão profunda com o próximo. Contudo, é preciso ouvir as pessoas com atenção, 

potencializar o seu desenvolvimento, sendo ético e cortês. É preciso estar firme, na 

autoliderança, no autocontrole, e explorar ao máximo a boa comunicação.  

 A comunicação de qualidade não se faz com a troca de palavras entre a equipe, e o ato de 

informar não garante uma boa comunicação. É preciso desenvolver habilidades. O autor 

explica cada uma delas: 

 Empatia: é a capacidade de colocar-se no lugar de outra pessoa, ou seja, sentir ou 

pensar o que ela poderia estar sentindo ou pensando. Ao perceber o outro a partir 

da sua própria realidade, aumentamos significativamente as nossas chances de 

criar situações favoráveis para haver um bom entendimento.  

A palavra empatia vem do grego empatheia, que significa “sentir dentro”, ou seja, 

sentir-se como a própria pessoa.  

 PASSADORI (2013) explica, que além de nos ajudar a sentir o outro, a empatia nos 

oferece também a oportunidade de ver a nossa existência sob um novo ângulo, ampliando a 

nossa visão do mundo e dos fatos que nele ocorrem, sensibilizando-nos, inclusive, para com a 

diversidade. O autor ressalta que pessoas com boa capacidade de observação tem maior 

facilidade para estabelecer empatia rapidamente. Apesar disso, em alguns casos, a pessoa 

pode sentir certa dificuldade em mostrar empatia. Isso geralmente ocorre quando o 

interlocutor não é capaz de aceitar criticas com facilidade. Em situações como essa Passadori 

indica o uso do rapport, desenvolvido pela Programação Neurolinguística (PNL), estudo de 

como representamos a realidade em nossas mentes e de como podemos perceber, descobrir e 

alterar essa representação para atingirmos os resultados desejados, segundo o trainer Getúlio 

Barnasque. 

 De acordo com o princípio estabelecido pelo rapports, pessoas se aproximam ou são 

atraídas pelas afinidades, e não pelas divergências. A partir da existência de uma sintonia é 
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possível estabelecer um elo de confiança com um colaborador e tornar seu diálogo produtivo. 

O rapport faz o uso de duas formas de comunicação: a verbal e a não verbal. Na comunicação 

verbal, a sintonia se dá pelo acompanhamento da fala. Usar o mesmo padrão de linguagem do 

interlocutor facilita o diálogo. O rapport também pode ser instituído através do ritmo e da 

maneira de falar. Cada pessoa tem uma maneira diferente de compreensão da realidade. Para 

isso existe um recurso chamado palavras processuais, que entende que para algumas pessoas, 

a percepção se torna mais fácil através da visão, da audição ou até mesmo por meio dos 

movimentos do corpo. É possível recorrer a esses recursos para constituir com maior 

facilidade um elo de interação e diálogo.  

 PASSADORI (2013) alerta para a importância da escuta ativa. Essa técnica deve ser 

utilizada dentro da comunicação para incentivar a importância de ouvir o outro com 

responsabilidade, antes de dar qualquer resposta. Não basta apenas ouvir o que uma pessoa 

diz. É preciso escutar com atenção. O bom ouvinte atrai pessoas. O autor se exemplifica com 

uma citação do filósofo grego Zenon: “Se nascemos com dois ouvidos e uma boca, sem 

dúvida, é porque devemos ouvir mais do que falar.” O autor se refere também ao feedback, 

que significa o controle na recepção da informação, que objetiva corrigir o que não 

corresponde ao que é esperado, mantendo e aprimorando apenas o que está correto. Ele diz 

que o feedback a técnica mais simples para se convidar alguém e efetuar mudanças positivas. 

O feedback é a maneira mais eficaz para que a pessoa se veja como os outros a vêem. 

PASSADORI (2013) explica que a habilidade de dar e receber feedback é fundamental para 

que o líder conduza sua equipe de maneira adequada ao mesmo tempo em que ele próprio 

avança no processo de desenvolvimento individual, profissional e social.  

 O fazer comunicação, é uma atividade extremamente difícil. A preocupação em relação a 

prática comunicacional deve abranger não apenas a difusão de mensagens, mas é preciso que 

haja também uma preocupação em relação a como essa comunicação está sendo 

compreendida. Uma mensagem distorcida pode gerar grande desordem ao receptor, 

prejudicando também o emissor dessa mensagem, de modo que o objetivo de se fazer 

entender falhou. É a partir dessas pequenas confusões que se desenvolvem os conflitos. É 

importante saber lidar com a situação. PASSADORI (2013) argumenta que embora não sejam 

bem vindos, os conflitos são bastante comuns. Cabe ao líder criar uma situação de diálogo, 

facilitando para que o interlocutor exponha suas pretensões de acordo com seu ponto de vista. 

É ai que itens como empatia, escuta ativa e feedback devem ser colocados em prática.  
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3 METODOLOGIA: O Percurso de estudo 

 

Diante do cenário teórico apresentado pode-se configurar o problema da pesquisa, 

que remete a seguinte questão: como se pode identificar o modo como as pessoas 

interpretam o programa “Encontro com Fátima”, apresentado pela jornalista Fátima 

Bernardes. Optou-se assim por entender esta questão num panorama de reflexões através de 

questionários aplicados a mulheres com idades entre 30 e 60 anos e posteriormente 

identificar temáticas recorrentes a partir da análise dos conteúdos explicitados pelas 

entrevistadas.  

 

3.1 NATUREZA QUALITATIVA 

A pesquisa apresentada aqui, trata de uma análise interpretativa, na qual os 

procedimentos sugerem subjetividade, onde o modo de interpretação de cada indivíduo 

deve ser levado em conta. Classifica-se o caráter desta pesquisa como sendo qualitativa, 

interpretativa analítica, pois sugere a interpretação dos dados. MINAYO (2007) coloca 

que diante de uma pesquisa assinalada dessa maneira, considera-se a existência de uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

Diante da utilização da pesquisa qualitativa, entende-se que deve haver a 

execução de uma relação característica entre o estudioso e o objeto de pesquisa, ou seja, 

pretende-se explorar ao máximo a opinião daquele que deverá responder aos 

questionamentos propostos. Para isso, as questões devem ser apresentadas de maneira 

instigante, fazendo com que o entrevistado reflita sobre o assunto em questão. Esse tipo 

de análise é aplicada em estudos em haja a busca por opiniões particulares, dessa 

maneira torna-se possível perceber características individuais de cada um dos 

entrevistados, bem como sua interpretação em relação à temática apresentada, 

contribuindo assim, para uma melhor compreensão sobre o assunto estudado, diante de 

diversos pontos de vista.  

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual e 

temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, carece de uma interpretação 

dos fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos. O ambiente da vida real é a 

fonte direta para a obtenção dos dados, e a capacidade do pesquisador de interpretar 

essa realidade, com isenção e lógica, baseando-se em teoria existente, é fundamental 

para dar significado às respostas. (MICHAEL, 2005, p. 37). 
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O autora ainda esclarece que esse tipo de pesquisa se baseia na discussão da 

ligação e correlação de dados interpessoais, na coparticipação das situações dos 

informantes, analisados a partir da significação que estes dão aos seus atos. Nesse tipo 

de pesquisa o fato não se comprova através de números ou estatísticas, mas persuade 

por meio da experimentação empírica, da realização de uma análise detalhada, podendo 

assim alcançar o resultado de maneira sólida e coesa. Conforme a autora, “os fatos em 

ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 

quantificações frias e descontextualizadas da realidade”. Na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador participa, compreende e interpreta.   

A pesquisa qualitativa é considerada estritamente de campo, ou seja, resulta da 

observação e interpretação dos acontecimentos. O uso do procedimento qualitativo de 

pesquisa decorre de avaliações e resultados em relação ao processo científico. Diante 

disso, o pesquisador deve agir com integridade, além de manter uma postura crítica e 

ética frente às informações fornecidas pelos entrevistados.  

Dessa maneira, a produção de conhecimento científico diante do contexto 

qualitativo da pesquisa, tem em vista a descrição e representação dos fenômenos, bem como 

a abrangência interpretativa do fato estudado. Essa técnica metodológica desempenha um 

papel predominante em relação ao processo de pesquisa, pois irá contribuir para um melhor 

entendimento dos elementos analisados. A acepção desses dados e a atribuição de 

significados são essenciais no processo de pesquisa qualitativa. Diante do contexto das 

respostas obtidas se torna possível descrever detalhadamente a partir das ideias 

apresentadas.  

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO: TÉCNICAS DE PESQUISA:  

 

As técnicas de pesquisa utilizadas neste trabalho são duas. Questionário e Análise 

de Conteúdo. O questionário utilizado nessa pesquisa consiste em perguntas fechadas, no 

intuito de obter respostas objetivas que permitam, por meio de dados qualitativos, uma 

avaliação subjetiva de interpretação. Buscou-se, através da Análise de Conteúdo, temas que 

fossem mais conotados nas respostas obtidas nas perguntas fechadas e estruturadas. Do 



31 

 

conjunto de dados estudados, optou-se para entender este material a partir de três 

categorias:  

 

3.2.1 Questionário:  

  

Para a composição da entrevista, fez-se o uso de um questionário fechado. Nesse 

caso, as perguntas devem ser iguais para todas as entrevistadas, para que assim, se torne 

possível constituir um elo de igualdade entre as respostas obtidas. O questionário foi 

enviado através da internet, tendo em vista as vantagens que essa ferramenta proporciona. 

Baixo custo e mais agilidade são alguns dos benefícios da entrevista online. Além disso, 

dessa maneira, o entrevistado tem a possibilidade de refletir e expressar melhor suas 

respostas. Também leva-se em conta o fato de que, diante do computador existe uma maior 

facilidade de desenvolvimento de opiniões. “Diante do computador, as pessoas não se 

sentem inibidas e tendem a ser mais verdadeiras. A receptividade aumenta pelo fato do 

entrevistado responder as perguntas no local e no momento de sua preferência”. (Souza, 

2000). 27  

Além de prático, esse método pode ser auto-aplicável, ou seja, o entrevistado 

fica diante do questionário para respondê-lo, sem a necessidade da presença do 

entrevistador. Portanto nessa pesquisa, utilizou-se um questionário de auto-aplicação. 

Objetivando a qualidade das informações obtidas, esse foi considerado o método mais 

adequado diante dessa proposta de pesquisa. Para isso, foram enviados quinze 

questionários, todos eles explicando o porquê de cada questionamento e também a 

justificativa da pesquisa. As questões voltaram-se para os seguintes eixos: perfil, 

motivação, fidelidade, quadros, opiniões sobre a jornalista Fátima Bernardes, quadros 

musicais, estratégias teatrais e contribuição dos conteúdos do programa em relação ao 

dia-a-dia das entrevistadas.  

 

3.2.2 As questões: 

  

a) Que idade você tem e que atividades realiza? 

Com essa pergunta buscou-se entender o perfil das entrevistadas e que tempo elas 

disponibilizam para assistir ao programa. 
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b) Quais as motivações que levam você a assistir ao programa? 

Nesta questão busca-se perceber as motivações que cada entrevistada tem para assistir 

ao programa.  

 

c) Com que assiduidade você assiste ao programa? 

Nesta questão, busca-se perceber a fidelidade do receptor ao produto midiático. 

 

d) Quais os quadros do programa que você mais se identifica? Por quê? 

Nesta pergunta, busca-se delimitar quais assuntos e temáticas são mais interessantes 

para este grupo de mulheres. 

 

d) Qual sua opinião sobre a jornalista Fátima Bernardes. Você simpatiza com os 

modos com que ela apresenta o programa?  

Essa pergunta procura investigar o papel da âncora no programa. 

 

e) Como você avalia a presença de quadros musicais no programa.  

Essa questão visa analisar a qualidade da produção jornalística do programa. 

 

f) Você gosta das estratégias teatrais de encenação das temáticas apresentadas, ou 

seja, técnicas dramatúrgicas utilizadas para representar alguns dos temas 

abordados? Justifique. 

Aqui se indaga sobre a receptividade das telespectadoras em relação a táticas 

dramatúrgicas utilizadas no programa.  

 

g) Já aconteceu de algum conteúdo do programa contribuir para você melhor 

viver o seu cotidiano? Explicite. 

Aqui, busca-se saber a importância do programa no que diz respeito a influências 

proporcionadas pelo mesmo no seu diaadia.  

 

3.2.3 Análise do conteúdo  

 A análise de conteúdo (AC) é tida como um item indispensável no que se refere 

à compreensão diante das propostas de pesquisa apresentadas dentro das mais diversas 
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áreas de estudo. Utilizando-se de técnicas específicas, a análise de conteúdo possibilita a 

investigação de fenômenos simbólicos através de técnicas de pesquisa. Enquanto 

agregadora de conhecimentos, a análise de conteúdo preocupa-se quase que estritamente 

em averiguar as mensagens apresentadas. 

 O direcionamento desta pesquisa amplia-se com base no conhecimento 

alcançado sobre o assunto estudado, diante das respostas obtidas através dos 

questionários enviados para as telespectadoras do programa Encontro com Fátima. Para 

isso, faz-se necessário o uso da Análise de Conteúdo.  

 No caso deste estudo, a análise de conteúdo justifica-se levando em conta o 

processo de inferência das informações, ou seja, uma maneira coerente dedicada à 

obtenção de conhecimento diante do material estudado. De acordo com DUARTE 

(2012), a inferência se trata de uma operação lógica destinada a extrair conhecimento 

sobre os aspectos latentes da mensagem analisada. Explica-se ainda, que a análise é 

feita através de índices, estudados com atenção para dessa maneira, ser comprovados. 

Isso ocorre através de um tratamento das mensagens exploradas, podendo dessa 

maneira, chegar a uma conclusão coesa diante do emissor ou receptor da informação.  

 Ainda de acordo com DUARTE (2012), no que se refere aos meios de 

comunicação de massa, diante dos métodos de pesquisa, a Análise de Conteúdo 

preenche os requisitos relacionados à sistematicidade e confiabilidade, o que facilita a 

ampliação do projeto de acordo com particularidades norteadas pelo autor, 

caracterizando a técnica de pesquisa.  

 “A Análise de Conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimento que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. 

É também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de 

mensagens, podem chegar às mesmas conclusões”. (DUARTE 2012, P. 286).  

 

Krippendorff (1990) explica que a Análise de Conteúdo divide-se em etapas 

essenciais: (a) Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções normais de 

conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; (c) 

metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

(KRIPPENDORFF (1990) apud FONSECA JUNIOR (2012), p.286). A partir daí, 

justifica-se a apresentação e utilização desta metodologia neste projeto de pesquisa.  
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O autor fala ainda sobre a organização da análise, sendo que esta divide-se em 

três fases cronológicas. (1) Pré-análise: consiste no planejamento do trabalho a ser 

elaborado, procurando sistematizar as ideias iniciais com o desenvolvimento de 

operações sucessivas, contempladas num plano de análise; (2) Exploração material: 

refere-se à análise propriamente dita, envolvendo operações de codificação em função 

de regras previamente formuladas. Se a pré-análise for bem-sucedida, esta fase não é 

nada mais do que a administração sistemática das decisões tomadas anteriormente; (3) 

Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados brutos são tratados de 

maneira a serem significativos e válidos. Operações estatísticas (quando for o caso) 

permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos. (FONSECA 

JUNIOR, 2012, p. 290) 

O autor destaca a pré-análise como sendo uma das etapas mais significantes, 

justamente por tratar-se da estruturação da análise, sendo, que é a partir daí que se 

organizam as próximas etapas do processo. Assim, a Análise de Conteúdo realiza-se a 

partir da escolha e seleção de documentos que devem ser estudados e a preparação de 

referências que deverão dar base à conclusão final. 

 

3.3 OBJETO EMPÍRICO 

3.3.1 Fátima Gomes Bernardes Bonemer 

Nasceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1962, no bairro carioca do Vaz 

Lobo. Pouco tempo depois, sua família mudou-se para o Méier. Aos sete anos ela 

começou a cursar balé. Depois de algum tempo, Fátima ingressou no curso de 

Jornalismo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Até então, a intenção 

dela era se aperfeiçoar a fim de se tornar crítica de dança. Em 1983 começou a trabalhar 

no Jornal O Globo como repórter de um caderno regional. Em fevereiro de 1987 foi 

aprovada em um curso de telejornalismo e entrou para Rede Globo de Televisão. 

Alguns meses depois, começou a apresentar o RJTV. 

Em maio de 1989, Fátima assumiu o cargo de apresentadora do Jornal da Globo, 

ao lado de Eliakin Araújo. Em julho de 1989, passou a dividir a bancada com William 

Bonner, que em 1990 tornou-se seu marido. Em 1993, se tornou apresentadora da 

revista eletrônica Fantástico, ao lado de Celso Freitas e Sandra Annenberg. Em 1º de 

abril de 1996, passou a atuar como editora e apresentadora do Jornal Hoje, voltando ao 
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Fantástico, em 1997, ao lado de Pedro Bial. Em 21 de Abril, deu à luz a trigêmeos, que 

foram chamados de Vinícius, Laura e Beatriz. Em março de 1998, se tornou âncora do 

principal telejornal da emissora, o Jornal Nacional. Seu marido William Bonner, 

trabalhava ao seu lado. Fátima esteve a frente do telejornal global até 5 de Dezembro de 

2011. Durante esse período, a jornalista destacou-se como enviada da Rede Globo para 

a Copa do Mundo de Futebol de 2002. Recebeu também o prêmio “Os melhores do 

ano”, oferecido pelo Programa Domingão do Faustão, por quatro anos consecutivos, 

2004, 2005, 2006, 2007, e ainda também em 2012. Foram ao todo cinco estatuetas no 

decorrer de sua trajetória jornalística.  

Em 1º de Dezembro de 2011, a Rede Globo anunciou através de uma coletiva de 

imprensa que haveria modificações na apresentação do Jornal Nacional. Em 5 de 

dezembro de 2011, após passar cerca de 14 anos como apresentadora do Jornal 

Nacional, Fátima Bernardes deixou a bancada do telejornal. Conforme disse a 

apresentadora, estaria abdicando da bancada do Jornal Nacional para concretizar a 

realização de um sonho, que seria trabalhar em um programa com seu formato. Quem 

assumiu o seu lugar foi a apresentadora Patrícia Poeta, que estava a frente do Fantástico 

há cinco anos. 

Sobre a transformação, Fátima explicou em uma coletiva de imprensa: “O que 

eu posso adiantar é que eu continuarei com funções jornalísticas. Este programa não é 

parecido com nenhum outro que está no ar. É um sonho antigo que eu vinha 

amadurecendo. Este ano, em abril, entreguei um resumo do que eu queria fazer e fiquei 

muito feliz quando soube que o projeto agradou. Já estamos trabalhando com o núcleo 

bem pequeno, mas já a partir da próxima semana a implementação desse programa será 

acelerada, agora por questões estratégicas, ainda não posso contar nada sobre a 

estrutura, cenário, locação, horário, ou dia da semana”. 

 

3.3.2 Programa Encontro com Fátima Bernardes 

Logo que saiu do Jornal Nacional, em dezembro de 2011, Fátima Bernardes 

divulgou que iria apresentar um programa seu. Fátima afirmou que esta seria a 

realização de um sonho. O programa entrou no lugar da TV Globinho, e foi denominado 

“Programa da Manhã”, mas em seguida foi modificado para o título atual, “Encontro 

com Fátima Bernardes”. A Rede Globo já teve um programa denominado Encontro, 
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mas ficou no ar por cerca de três meses. O Encontro era exibido no horário da tarde, 

sendo chamando de “Encontro às Quatro”. O programa era feminino e apresentado por 

Paulo Araújo, Yara Sarmento e Léa Bulcão. 

O programa Encontro com Fátima Bernardes da TV Globo estreou no dia 25 de 

junho, do ano de 2012 e desde então, vai ao ar de segunda à sexta feira, logo após o 

Bem Estar. Duas semanas antes da estréia do seu novo programa, Fátima Bernardes 

recebeu a imprensa para falar sobre o espaço. “Trataremos de temas que sirvam como 

serviço. Pode ser moda, saúde, enfim, tudo o que for interessante para as pessoas. 

Assuntos que estejam sendo tratados por todo mundo”, conta Fátima. 

 

Figura 1: Fátima Bernardes lança no Projac seu novo programa, Encontro com Fátima Bernardes 

(Foto: Nathalia Fernandes/TV Globo)  

Fonte: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-

novo-programa.html 

O programa Encontro com Fátima Bernardes propôs um misto de 

comportamento, prestação de serviços, informação, música, entretenimento e diversão. 

Embora pretendendo seriedade quando pertinente, a construção do programa não 

dispensa o uso das estratégias de bom humor. Dinâmico e ao vivo, a interatividade 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/variedades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes.html
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alcança o público presente na platéia, os telespectadores de casa, e procura interagir 

também com o público das ruas, que é selecionado de acordo com os temas a serem 

abordados. Pode-se dizer que o programa se trata de um grande encontro conectado com 

o mundo cotidiano. “Não estamos fazendo um talk show. Vamos agregar muita 

informação de fora com reportagens e teremos convidados para ajudar o 

desenvolvimento desse bate-papo. Eu gosto de dizer que não vou ter uma platéia, mas 

convidados - conta Fátima. - Quando surgiu a ideia, o que eu queria, já que estaria no 

estúdio, era trazer a rua para dentro desse espaço. E assim continuar exercendo algo que 

eu sempre adorei fazer: ouvir e contar boas histórias”, explica a apresentadora.  

Na semana de estréia do programa, foram discutidos assuntos de extrema 

seriedade, um dos enfoques foi o tema sobre adoção. Estiveram presentes grandes 

celebridades como Ronaldo Fenômeno, Leandro Hassum e Vanessa da Mata. Diversos 

temas são abordados no programa. Entre eles, podemos citar: pontualidade; os conflitos 

gerados pela beleza; briga entre vizinhos; ciúmes da ex-mulher; amor proibido, entre 

outros. 

Durante a entrevista que antecedeu a estréia, Fátima falou também sobre o 

cenário do novo programa: “Quando sonhei em ter um espaço como este, não imaginei 

o trabalho que daria. É muito diferente participar da elaboração de tudo, desde o início. 

“Transformar ideias em algo interessante para o público... Estou muito emocionada, 

muito feliz por estar diante de um programa que envolve o trabalho de tanta gente, conta 

a apresentadora”. O cenário do programa usa a técnica de vídeo mapping1, que segundo 

a apresentadora, é importante para a condução dos bate-papos. “Esse programa tem uma 

diferença muito grande que é o cenário, ainda não usado no Brasil. Ele não só deixa o 

                                                           
1 Vídeo Mapping: Técnica que permite a projeção de imagens, vídeos e animação em superfícies 

irregulares, como fachadas de edifícios e ambientes internos. A partir de um software especializado, é 

possível criar um espaço virtual a salientar as características originais ou criar novas dimensões e 

texturas.  

 
 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-usa-tecnologia-inovadora-no-seu-cenario.html
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programa mais bonito, como ajuda a passar informação”. Em maio de 2013, o programa 

teve uma nova reformulação, onde o cenário recebeu formato de Palco Italiano
2
.  

O programa Encontro com Fátima Bernardes, focalizado no bate-papo, é 

formado por uma equipe de jornalismo e entretenimento. A direção do programa é 

realizada por Maurício Farias e Fabrício Mamberti. Todas as pautas do programa são 

baseadas no cotidiano. Pode-se dizer que o programa é um grande encontro ao vivo. 

“Quando a gente conversa, a gente fala como encarar a vida. Como temos assuntos de 

cada dia, vamos trazer pessoas direcionadas com os assuntos de cada dia. Esse 

programa tem na produção o seu coração. A ideia é sempre escutar uma boa história e, a 

partir daí, desenvolver uma boa conversa. Sabe aquele dia que você vai levar seu filho 

na escola e está todo mundo falando sobre um determinado assunto? Eu quero que o 

meu programa reflita isso - conta Fátima”.  

 

Figura 2: Equipe de jornalismo do programa Encontro com Fátima Bernardes.  

                                                           
2 Palco Italiano: Onde os espectadores ficam apenas de frente. Geralmente situa-se mais distante da 

platéia.  

 

http://redeglobo.globo.com/novidades/variedades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes.html
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(Foto: Nathalia Fernandes/TV Globo)  

  Fonte: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-

fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html 

   

O jornalista Lair Rennó se encarrega de passar a informação em tempo real, 

diante de tudo o que for notícia. Rennó também promove a interação com os 

internautas.“Conheci o Lair nos bastidores e achei ele uma pessoa muito divertida. Eu 

imaginava alguém que conseguisse trazer esses assuntos de forma muito natural. Ele 

não só lê as notícias como participa de forma ativa. Vai estar conectado o tempo todo 

para trazer o público de casa para nossa conversa. O horário da manhã é a hora em que 

as pessoas estão acordando, então temos que ter uma conversa atraente. O que for 

destaque na internet também vai ser trazido. Podemos ficar até uma semana em um 

mesmo assunto. Se pudermos ouvir histórias das pessoas de casa que sejam 

interessantes, vamos trazer isso para o programa e talvez até trazer a pessoa para 

participar”, acrescenta Fátima. Lair foi convidado por Fátima para participar do 

programa de forma misteriosa. O jornalista conta que recebeu um email da 

apresentadora dizendo que queria "o Lair do Camarim". “A vida inteira apresentei 

telejornal, mas dentro de mim tinha um diabinho me falando para mostrar o meu lado 

engraçado, cantor. Na editoria Rio, eu fui me aproximando da Fátima com piadas - diz 

Lair. - Eu serei o porta-voz do público em casa. Vamos mostrar também um "lado B" da 

notícia, com um olhar mais curioso, engraçado. Queremos ser um sucesso de audiência 

também na internet, com site, blog, redes sociais, tudo”. 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
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Figura3: Jornalista Lair Rennó (Foto: Nathalia Fernandes/TV Globo)   

Fonte: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-

novo-programa.html 

O humorista Marcos Veras dá um toque de humor aos assuntos abordados pelo 

programa. Victor Sarro chegou a trabalhar junto a Marcos Veras, mas em dezembro de 

2012 fez sua última participação no programa, e foi direcionado para o programa 

dominical, Esquenta. O músico Branco Mello traz suas contribuições no cenário 

musical, participando como colunista.  

 

Figura4: Fátima, Lair, Branco e Marcos Veras Foto: Terceiro/Matheus Cabral /Tv Globo 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-tudo-sobre-novo-programa.html
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Fonte: http://extra.globo.com/tv-e-lazer/parceiro-de-fatima-bernardes-no-encontro-lair-reno-sonha-em-

gravar-cd-8286610.html 

Integrante da equipe idealizadora do programa, Claudio Manoel falou da sua 

relação com a apresentadora: “A Fátima é uma pessoa muito fácil de lidar, muito 

inteligente e articulada. E trabalha muito, rala mesmo. A gente já se conhecia das copas 

do mundo. A minha colaboração principal para esse programa foi formar esse grupo de 

trabalho. A minha galera do Fantástico veio em peso para cá”. 

 

 

Figura 5: O humorista Claudio Manoel também integra a equipe de Encontro com Fátima 

Bernardes (Foto: Natalia Fernandes/TV Globo) 

 Fonte: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/06/encontro-com-fatima-bernardes-saiba-

tudo-sobre-novo-programa.html 

Além de realizar seu sonho como apresentadora, Fátima Bernardes teve a partir 

do programa uma significativa mudança na sua rotina. “Ganhei um bônus com o 

programa que é poder passar mais tempo com meus filhos. Posso jantar com eles, ver 

novela, jornal”. Fátima Bernardes ainda falou sobre sua expectativa em relação à reação 

http://globo.com/fantastico
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do público: “A minha matéria- prima sempre foi a informação. E dela eu não quero abrir 

mão. E quero que as pessoas me falem que eu sou exatamente do jeito que elas 

pensaram”. Foram quase oito meses de preparação para o programa, composto por 

grandes nomes do entretenimento e do jornalismo da TV Globo. Entre estes nomes, 

podemos citar Geneton Moraes Neto, Carlos Jardim, que é chefe de jornalismo do 

programa, Ana Paula Brasil, Guel Arraes, o diretor de criação, e Claudio Manoel. O 

programa tem ainda a direção de núcleo de Mauricio Farias, direção geral de Fabricio 

Mamberti e redação final de Mauricio Arruda. 

Todas as sextas-feiras, o programa tem música. Diferentes artistas da área 

musical se apresentam no palco do programa. A platéia, os convidados e a 

apresentadora tem a possibilidade de interagir discutindo sobre o gênero, o estilo, os 

movimentos e as tendências musicais do dia. Já foram apresentados programas 

temáticos sobre trilha sonora de novelas, música de festa, ritmos do subúrbio, canções 

que marcaram relacionamentos, música baiana, associações como música e futebol, 

entre outros. 

O jornalismo ganha espaço com a participação de âncoras de telejornais e de 

correspondentes internacionais. No primeiro ano de programa, a repórter Lilia Teles era 

responsável pelas matérias especiais sobre os temas do dia. Ela ia até o palco referir 

suas experiências. As repórteres Gabriela Lian, de São Paulo, e Aline Prado, do Rio de 

Janeiro, entram ao vivo divulgando o que é notícia em cada local. As matérias são 

apresentadas em formato de documentário. Essas reportagens geram bate-papos que se 

desenvolvem no estúdio, e que são conduzidos por Fátima Bernardes.  

O site do programa permite a realização de enquetes, que auxiliam na 

sustentação das pautas. São abordadas questões como: “Quem está com a razão: o pai 

ou a mãe?” “A mãe ou a filha?”, etc. Especialistas esclarecem diversos assuntos, dando 

dicas, por exemplo, sobre como passar em um concurso, como não cair em uma cilada 

na hora de fazer um empréstimo, entre outros. A apresentadora usa a sua grande 

experiência como Jornalista para desenvolver boas conversas. Fátima também não 

dispensa seu carisma. Entre seus convidados se incluem atores, jornalistas, músicos, 

atletas, escritores e outros profissionais.   
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Em fevereiro de 2013, a Rede Globo mudou a direção do programa. Essa 

estratégia foi empregada para aumentar audiência do programa, que estava muito baixa.  

O diretor-geral Mauricio Farias voltou a trabalhar para a série Tapas e Beijos, dando 

lugar a J.B. Oliveira, o Boninho. Boninho também é diretor de núcleo de outros 

programas da Globo, entre os quais podemos citar, Big Brother Brasil, The Voice 

Brasil, Vídeo Show e Mais Você. Segundo a emissora, ele terá a missão de fazer a 

gestão de conteúdos da manhã da Globo, além de garantir a interlocução unificada com 

o jornalismo, mantendo as características artísticas do programa da Ana Maria Braga e 

também da Fátima Bernardes. 

Podemos citar entre os quadros que auxiliam na variedade do programa, no 

Quadro de Ciência, o físico Cristian Annunciato, que trabalha em um projeto para que 

as crianças aprendam sobre ciência de uma maneira mais interessante. Ele se apresenta 

no palco realizando experimentos e explicando sobre fenômenos científicos. Durante as 

experiências realizadas, o programa conta com a participação de convidados especiais. 

No quadro Grande Personagem, a equipe de produção se encarrega de descobrir 

pessoas anônimas, que vão até o palco e contam suas experiências de vida. Já em De 

Volta ao Passado, celebridades viajam para algum lugar que marcou a sua vida e 

posteriormente vão ao programa contar como foi reviver a experiência de voltar a esse 

local. O quadro Quem tem Razão? apresenta histórias dramatizadas, que são 

interpretadas por atores convidados pelo programa. Todas as histórias são baseadas em 

situações reais e cotidianas. A proposta é de colocar duas pessoas em lados opostos, 

problematizando o tema. Os temas são debatidos ao vivo, pela platéia e pelos 

convidados do dia. O auditório e os internautas decidem através de votação, quem tem 

razão. Em Grandes Reportagens, a apresentadora Fátima Bernardes entrevista e 

homenageia jornalistas da Rede Globo. No decorrer do quadro, são exibidos trechos de 

reportagens que marcaram a trajetória da carreira dos jornalistas e a vida do país. Tribos 

é o quadro que mostra como vivem diferentes comunidades e grupos sociais em 

diversas regiões do Brasil. Representantes dessas comunidades vão ao programa falar 

sobre seus costumes e padrão de vida. No Quadro de Blogs, uma vez por semana um 

blogueiro conduz um tema, baseado na sua história de vida. O tema é desenvolvido no 

decorrer do programa. O quadro Soluções, estreou em janeiro de 2013 e é apresentado 
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quinzenalmente. Neste, o programa acompanha o problema de uma pessoa e tenta 

ajudá-la, buscando soluções.  

Em relação à audiência do programa: O programa de estréia concedeu à Rede 

Globo na Grande São Paulo, 10 pontos de média e pico de 11,5 no Ibope. No entanto, 

no decorrer da semana, sua audiência caiu pela metade. Na terça (26), foram 7,2 pontos; 

na quarta, 6,3; na quinta, 5,6 pontos de média e na sexta, 5,4. Na segunda semana, os 

índices voltaram a cair. Pela primeira vez desde que estreou, o programa chegou à 

terceira colocação no IBOPE, perdendo para o SBT, que neste horário exibe um 

programa infantil, Bom Dia e Companhia. A Rede Globo perdeu também para a 

Record, que exibe nesse horário o programa Hoje em dia. A explicação pela baixa 

audiência pode se dar ao fato de o programa da Fátima Bernardes ter tirado do ar a TV 

Globinho, ou seja, de certa maneira, o programa roubou a manhã das crianças. 

Conforme o site Conexão TV audiência, a menor audiência do programa em 2014 foi de 

6 pontos, já a maior conquistada no ano chegou a 12 pontos, que resulta em 08.41, 

média decimal.  
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4 LEITURAS SOBRE O PROGRAMA ENCONTRO COM FÁTIMA 

BERNARDES  

Nesse capítulo, apresentam-se as análises que foram feitas a partir de respostas 

baseadas em 15 questionários. Foram enviados cerca de 50 questionários a um grupo de 

mulheres com idades entre 30 e 60 anos. Entre estes, foram selecionados aqueles que 

retornaram com maior completude das respostas.  

4.1 Sobre o perfil das entrevistadas  

A maior parte das entrevistadas situa-se na faixa etária entre 30 e 37 anos. Dos 

quinze questionários analisados apenas três das entrevistadas têm idade superior a 50 

anos. Assim, as entrevistadas se enquadram no perfil de “jovens senhoras” que 

trabalhando ou não fora de casa, têm em comum o hábito de assistir a programação 

matinal da televisão brasileira. Esse dado configura um percentual de 80% das 

entrevistadas que se encontra na faixa de idade mencionada acima, entre 30 e 37 anos de 

idade. O restante completa 20% das mulheres entrevistadas, com mais de 50 anos. 

Com relação às suas atividades profissionais, as entrevistadas podem ser 

classificadas no seguinte perfil: sete delas trabalham fora, sete delas são donas de casa e 

uma delas realiza suas atividades profissionais dentro do próprio lar. Entre as atividades 

realizadas por elas, destacam-se duas professoras do ensino médio, uma trabalhadora do 

comércio, uma advogada, uma corretora de imóveis, uma vendedora de confecções e 

uma secretária. A partir desses dados, comprova-se que há um percentual de 47% das 

entrevistadas que trabalham fora, e 53% delas permanecem dentro dos seus lares, 

exercendo seu trabalho doméstico, entre outras atividades. Desta forma, o perfil das 

entrevistadas, nesta pesquisa, quanto ao trabalho é de “donas de casa”, ou seja, mulheres 

que permanecem dentro de seus lares durante as manhãs, horário em que o programa é 

exibido.  

4.2 Motivações  

Diante do questionamento sobre o motivo pelo qual essas mulheres assistem ao 

programa Encontro com Fátima Bernardes, as respostas das 15 entrevistadas 

apresentaram as seguintes motivações: sete delas assistem ao programa tendo como 

motivação os assuntos abordados, ou seja, consideram relevantes e pertinentes para seus 
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cotidianos. Destacamos as falas/leituras das entrevistadas que têm como motivação a 

relevância das temáticas propostas: 

 

“Acho interessante, pois é um programa diário. Por se tratar 

de um programa com essa carga horária, existem os temas 

mais relevantes, que são de interesse geral e aqueles nem 

tanto, assuntos de pouco apelo”. Entrevistada 4 

 

“Ouvir algo interessante, aprender com experiências de 

outras pessoas”. Entrevistada 5 

 “Por ser um programa com variedade de assuntos e que 

podem ser relevantes”. Entrevistada 7 

“Gosto dos temas abordados”. Entrevistada 9 

Interesse pelas notícias, bate-papo e variedades. 

Entrevistada 10 

 

“Geralmente esse programa fala sobre assuntos 

importantes”. Entrevistada 11 

 

“É o tipo de programa que sempre dedica um espaço para 

falar de assuntos sérios, importantes para a nossa vida ou 

para a sociedade”. Entrevistada 13 

 

Os sete depoimentos acima revelam a importância dos assuntos e temáticas 

tratados pelo programa em relação ao crescimento pessoal das telespectadoras. 

Conforme esses dados, conclui-se que aproximadamente 47% das entrevistadas 

assistem ao programa motivadas pelos assuntos abordados.  

  Diferente dessa maioria, uma delas afirmou assistir ao programa tendo como 

principal motivação a jornalista Fátima Bernardes. Ela explica: 

 

“Gosto muito da Fátima. Por isso assisto o Encontro. Além 

de ter ótimos assuntos e música”. Entrevistada 2 

 



47 

 

Uma das entrevistadas explica que começou a assistir ao programa motivada 

pela expectativa de ver a atuação da jornalista em um novo formato de programa. Já a 

entrevistada 15 não especifica nenhum motivo para assistir ao programa. 

 

“Quando soube que a Fátima Bernardes iria apresentar um 

novo tipo de programa, senti curiosidade de assistir, ver 

como seria o desempenho dela. A estréia para mim foi uma 

decepção, e no decorrer dos programas, não acredito que 

tenha melhorado muita coisa, mas apesar disso, ainda 

assisto”. Entrevistada 12  

 

“Não sei dizer nenhum motivo especifico”. Entrevistada 15 

 

Por outro lado, apenas duas entrevistadas afirmam assistir ao programa somente 

porque deixam a televisão ligada, como percebe-se nas respostas: 

“A TV fica ligada de plano de fundo. Na minha opinião, é um 

programa tipo Ana Maria Braga, mas não me chama muito 

atenção”. Entrevistada 6 

“Sinceramente assisto porque a TV está ligada, porque nem 

sempre fico o programa todo em frente á TV”. Entrevistada 

8 

Já outras duas entrevistadas citam a qualidade do programa, como ponto motivador.  

“O que me motiva é a qualidade, o nível do programa e o 

aproveitamento que se tira do mesmo”. Entrevistada 1 

 

“É um programa que relata fatos interessantes do nosso 

cotidiano”. Entrevistada 3 

 

A entrevistada a seguir explica que se identifica com programa como um todo.  

    

“Gosto do programa de maneira geral, admiro a simpatia da 

Fátima, gosto dos assuntos que ela trata... A música 

geralmente é de qualidade, e os entrevistados também 

sempre tem uma opinião interessante para dividir”. 

Entrevistada 14 
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A composição dos outros elementos motivadores citados pelo restante das 

entrevistadas soma um total de 53%, que se divide entre o perfil da apresentadora e a 

televisão que fica ligada. A leitura de opinião dessas mulheres em relação ao programa 

Encontro com Fátima Bernardes apontam para uma interpretação destes dados, ou seja, 

mesmo que o programa seja considerado de entretenimento, a temática abordada ainda é 

um dos maiores motivadores para bons índices de audiência. Esse dado é conseqüência 

de que 47% das entrevistadas são motivadas pelos temas abordados no programa. 

 

4.3 Fidelidade  

A interpretação desta questão é significativa para o entendimento dos modos 

como as mulheres entrevistadas se relacionam com o programa. Afinal, algumas delas 

ficam em casa no turno da manhã e poderiam assistir a outros programas se assim 

preferissem. Saber da fidelidade e assiduidade ao programa é relevante para entender o 

nível de comprometimento/vínculo com o mesmo. 

Das quinze entrevistadas, nove assistem diariamente ao programa, sendo féis e 

constantes, ou seja, estabelecendo um contrato de leitura com a temática e a 

apresentadora. Já quatro das entrevistadas assistem esporadicamente, uma delas assiste 

duas vezes por semana, sendo que outra assiste apenas uma vez por semana.  

As narrações abaixo exemplificam de forma emblemática a assiduidade das 

entrevistadas com relação ao programa: 

“Muito raramente”. Entrevistada 1 

 

“Duas vezes na semana, pois são as manhãs que estou em 

casa, pois trabalho nas outras”. Entrevistada 2 

 

“Quase todos os dias”. Entrevistada 3 

“Esporadicamente”. Entrevistada 4 

 

“Uma vez por semana, quando consigo”. Entrevistada 5 

“Raramente”. Entrevistada 6 
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“Esporadicamente”. Entrevistada 7 

“Diariamente”. Entrevistada 8 

“Em média quatro vezes por semana”. Entrevistada 9 

“Agora quase não consigo quase assistir, mas quando posso, 

é diariamente”. Entrevistada 10 

 

“Assisto sempre que posso”. Entrevistada 11 

 

“Nem sempre consigo assistir todo o programa ou ficar em 

frente à televisão, mas às vezes ainda assisto”. Entrevistada 

12 

 

“Assisto quase todos os dias”. Entrevistada 13 

 

“A TV está quase sempre ligada, embora eu não fique em 

frente, quando ouço que estão tratando sobre algum assunto 

interessante, procuro ficar mais atenta”. Entrevistada 14 

 

“Acredito que eu assista cerca três programas por semana”. 

Entrevistada 15 

Nesse sentido, os dados sinalizam que há um vínculo de fidelidade estabelecido 

entre o programa Encontro com Fátima Bernardes e o público analisado. Dados estes 

que se justificam e se afirmam através de um quadro de 60% das entrevistadas que 

afirma assistir diariamente ao programa. De acordo com as entrevistadas que dizem 

assistir ao programa esporadicamente, chega-se a um total de 27%. Os outros 13% 

correspondem às entrevistadas que dizem assistir ao programa uma e duas vezes por 

semana.  

4.4 Quadros  

O programa apresenta muitos quadros, entre eles, Quadro de Ciência, Grande 

Personagem, De Volta ao Passado, Quem tem razão?, Tribos, Quadro de blogs, 

Soluções, além da interação que ocorre com música e enquetes. Entre os preferidos 

estão os bate-papos e entrevistas relacionados ao cotidiano da família comum, conforme 

cita uma das entrevistadas.  
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“Gosto dos bate papos e debates entre convidados, as 

enquetes e tal. Os temas sempre tratam assuntos polêmicos, 

bem como assuntos pertinentes em nosso cotidiano, portanto 

tiramos bastante proveito dos mesmos”. Entrevistada 1 

 

“Gosto muito das entrevistas, mas sempre assisto todo”. 

Entrevistada 2 

 

“Quando se refere a gravidez, adolescência, acidentes 

domésticos, tudo a respeito a criança”. Entrevistada 3 

 

“Quando traz temas como educação, psicologia, viagens e 

música. O quadro que traz o Branco Melo (Titãs) é sempre 

super completo ao trazer detalhes sobre estilos, sotaques e 

ritmos”. Entrevistada 4 

 

“As entrevistas, porque trazem realidade, acontecimentos 

que foram vivenciados pelos entrevistados”. Entrevistada 5 

“Não tenho preferência”. Entrevistada 6 

“O quadro que trata de assuntos do cotidiano e suas 

peculiaridades. Também gosto do quadro musical”. 

Entrevistada 7  

“Gosto da enquete e os quadros que o Marcos Veras vai as 

ruas pedir a opinião das pessoas”. Entrevistada 8 

“Não tenho um quadro especifico, gosto do geral”. 

Entrevistada 9 

Entrevistas e entretenimento. Entrevistada 10 

 

“Gosto quando o programa traz algum assunto polêmico que 

gere discussão e que vários pontos de vista sejam 

colocados”. Entrevistada 11 

 

“Acredito que se eu for levar em conta tudo que se apresenta 

no programa... prefiro assistir as entrevistas”. Entrevistada 

12  
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“Acho que quase todos os quadros são legais, depende muito 

do programa, alguns são muito bons, outros nem tanto.” 

Entrevistada 13 

 

“Entrevistas ou algo que trate sobre as relações em família”.  

Entrevistada 14 

  

“Quando vejo a oportunidade de conhecer ou aprender 

sobre um assunto novo e que me interesse, sinto mais vontade 

de assistir”. Entrevistada 15 

Diante desse conjunto de respostas é possível perceber que, as telespectadoras 

dão preferência a todos os quadros que possibilitem a interação do público ou aqueles 

que tratam de temas relacionados à vida comum, e que possa beneficiá-las de alguma 

maneira. Portanto, 80% das entrevistadas acompanham o programa motivadas pelas 

abordagens apresentadas. Uma das entrevistadas que compõe essa porcentagem, 

menciona além dos assuntos abordados, a apresentadora Fátima Bernardes. Os outros 

20% não opinaram. 

4.5 Opiniões sobre a jornalista Fátima Bernardes 

 Sobre a jornalista Fátima Bernardes, âncora do programa, uma das entrevistadas 

considera Fátima Bernardes uma ótima apresentadora.  Outras entrevistadas consideram 

que a apresentadora seja muito fraca, e até forçada em algumas situações, apesar de 

admirar seu empenho em levar o projeto do programa adiante. Outra entrevistada diz 

que prefere a Fátima apresentadora em bancada, ela acha a Fátima muito "soltinha" 

agora e que aparecem muito as imperfeições dela. Uma das entrevistadas elogia a 

posição da apresentadora. Algumas entrevistadas aprovam a mudança da apresentadora. 

A partir das respostas, nota-se que a imagem da apresentadora é referida pela maior 

parte das entrevistadas de maneira positiva. 

“Acho a Fátima uma ótima apresentadora, uma mulher 

moderna, de fibra, e que por sua vez conduz muito bem o seu 

programa. Ela está de parabéns. Entrevistada 1 
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“Sim, simpatizo. Gosto da pessoa dela, da simpatia, da 

alegria e da simplicidade, a forma como ela trata as pessoas 

em geral”. Entrevistada 2 

“Eu acho a Fátima uma pessoa bem inteligente, humana e 

muito séria. Acredito que ela transmita essa seriedade”. 

Entrevistada 3 

 

“A proposta do programa é uma conversa com os 

convidados, embora ela receba autoridades em assuntos 

importantes, temos ali um programa de perfil descontraído. 

É possível perceber que a postura da Fátima, hoje no 

Programa Encontro e o de Fátima no Jornal Nacional é bem 

diferente”. Entrevistada 4 

 

“Acho ela muito fraca, forçada em algumas situações, mas 

admiro seu empenho de levar seu projeto 

adiante”. Entrevistada 5 

“Gosto da apresentadora, ela está numa versão revitalizada, 

mais solta”... Entrevistada 6 

“Acho uma excelente jornalista, como apresentadora desse 

programa acho bastante espontânea, bem à vontade no 

comando do programa. Simpatizo com ela apresentando, mas 

preferia quando apresentava o Jornal Nacional. Não 

imaginava ela "solta", sorrindo, dançando e sem a imagem 

séria que ela tinha. Quanto à imagem que ela passa, prefiro 

a apresentadora de bancada”. Entrevistada 7 

“Sinceramente, gostei mais quando ela estava de férias do 

programa e o Lair ficou apresentando com mais dois 

atores”. Entrevistada 8 

“Gosto dela, mas periferia antes no JN as vezes ela parece 

perdida, ainda não engrenada no perfil do programa, as 

vezes estranha”. Entrevistada 9 

“Sim, a acho maravilhosa, tem postura, é muito inteligente e 

com certeza tem muito a agregar”. Entrevistada 10 
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“Sim, ela se saiu muito bem, sabe lidar com todas as 

situações, desde as mais sérias, até as que exigem mais 

descontração”. Entrevistada 11 

“Ela não ficou bem como apresentadora. embora como 

jornalista eu sempre tenha admirado”. Entrevistada 12 

“Não dá pra negar que ela é uma boa profissional, tenta se 

comunicar da melhor maneira, mas apesar disso, acredito 

que ela se encaixasse melhor como jornalista”. Entrevistada 

13 

“Nesse programa, ela teve oportunidade de mostrar o seu 

lado natural, simpático, mas me acostumei com o estilo sério 

dela no jornal... pode ser que por isso, eu ainda não tenha 

me acostumado e aprovado por completo a sua postura no 

Encontro”.   Entrevistada 14 

“Gosto da Fátima, ela é uma pessoa simples e sabe agir com 

naturalidade”. Entrevistada 15 

Conforme se pode observar nos relatos acima, a maior parte das entrevistadas 

simpatiza com a apresentadora Fátima Bernardes, o que totaliza 53% das opiniões 

dadas. Já 47% delas não aprovam a apresentadora nesse programa.  

 

4.6 Quadros musicais  

As entrevistadas de modo geral concordam que o quadro musical do programa é 

um bom atrativo, e que contribui, sim com o programa, conforme as opiniões 

expressadas.  

“Acho de muito bom gosto os convidados, bem como o que é 

desenvolvido nos quadros musicais do programa”. Entrevistada 1 

 

“Vejo como um atrativo a mais”. Entrevistada 2 

 

“Adoro música, ainda mais cultural, e torna o programa mais 

animado”.Entrevistada 3 
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Na maioria das vezes gosto dos gêneros musicais que o programa 

apresenta. Entrevistada 4 

 

“Música é sempre bom, quando é boa, é claro”. Entrevistada 5 

 

“O som mais animado chama minha atenção, essencialmente se for 

samba”... Entrevistada 6 

“Bem interessante e bastante diversificado. Gosto de assistir”. 

Entrevistada 7 

“Gosto dos quadros musicais, faz a interação 

publico/convidados/apresentadora”. Entrevistada 8 

“Não gosto de alguns estilos musicais, mas quando n gosto da música 

faço outra coisa ou mudo canal”. Entrevistada 9 

 

“Fundamental e importantíssimo”. Entrevistada 10 

 

“Gosto de música e acho que todo mundo gosta”. Entrevistada 11 

 

“É um programa bem eclético em relação a gêneros musicais, capaz 

de agradar a todos os gostos”. Entrevistada 12 

 

“Nem sempre toca o meu tipo de som preferido. Ainda assim, acho um 

que é um quadro essencial”. Entrevistada 13 

 

“Além da música ser um elemento fundamental em um programa de 

televisão acho que a Fátima dirige muito bem”. Entrevistada 14 

 

“Acho interessante, descontraído”. Entrevistada 15 

 

De acordo com as citações acima, percebe-se aprovação total das entrevistadas 

no que diz respeito ao quadro musical do programa, ou seja, 100% delas veem a atração 

de maneira positiva. Esse dado revela que o entretenimento é componente dominante no 

programa. 
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4.7 Estratégias teatrais  

Uma das entrevistadas, a entrevistada número um, não soube o que dizer a 

respeito do assunto. Oito entrevistadas afirmam não gostar de encenações. Outra diz que 

acha irreverente e descontraído. O restante das entrevistadas diz achar interessante o 

método utilizado pelo programa. De acordo com a análise feita através das respostas da 

maioria das entrevistadas, nota-se que o uso dessa estratégia é visto de maneira positiva 

por parte das entrevistadas. Contudo, o percentual superior se refere às entrevistadas que 

rejeitam a estratégia. 

“Sim, são interessantes. Acredito que seja uma maneira de fazer com 

que a pessoa se coloque naquela situação”. Entrevistada 2 

 

“Com certeza, a encenação é o modo da gente perceber as coisas, 

entender melhor”. Entrevistada 3 

 

“Não gosto. Acho muito superficial”. Entrevistada 4 

 

“Não curto encenações”. Entrevistada 5 

  

“Não, não gosto”. Entrevistada 6 

“Acho legal. É irreverente e descontraído”. Entrevistada 7 

“Sim, gosto, pois deixa mais descontraído determinados assuntos”. 

Entrevistada 8 

“Na minha opinião acho forçado e um pouco ridículo, mas como não 

entendo tão bem a linguagem de TV”... Entrevistada 9 

 

“Sim, acho que o programa fica mais leve e engraçado, o que é bem 

importante”. Entrevistada 10 

 

“Acho estranho, parece algo perdido, sem muito sentido”.  

Entrevistada 11 

 

“Não gosto, acho muito ilusório, não dá pra comparar a uma 

situação real”. Entrevistada 12 

 

“Não me agrada muito”. Entrevistada 13 
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“Não sei bem o que dizer sobre essa questão. Na verdade não me 

chama a atenção”. Entrevistada 14 

 

“As vezes é divertido, engraçado”. Entrevistada 15 

 

Em relação às estratégias teatrais utilizadas pelo programa, 53% das 

telespectadoras afirmam não aprovar.  Apenas 40% delas entendem que essa pode ser 

uma boa estratégia e 7% delas não opinaram. 

 

4.8 Contribuição de conteúdo do programa em relação ao dia a dia das 

entrevistadas 

Uma das entrevistadas explica que o programa possa vir a ter alguma utilidade, 

mas não concorda que isso possa contribuir com o seu cotidiano. Outra explica que 

apesar de nunca ter ocorrido uma situação assim, acredita que isso possa vir a ocorrer. 

Uma das entrevistadas afirma nunca ter percebido nenhuma contribuição em relação ao 

programa. Outra diz que algumas informações são úteis e podem sim contribuir para o 

nosso cotidiano, até mesmo como aprendizado para saber lidar com os problemas e até 

evitar o estresse. De maneira geral, percebe-se que o programa pode vir a fornecer 

informações relacionadas e pertinentes à rotina diária das entrevistadas. 

“Não me lembro de nada em especial, mas às vezes em que assisti 

sempre achei útil as temáticas abordadas”. Entrevistada 1 

 

“Que eu me lembre nunca, mas tudo sempre é aprendizado e 

futuramente pode contribuir de alguma maneira”. Entrevistada 2 

  

“Todos os conteúdos abordados serve para a gente melhorar nosso 

cotidiano, e os conteúdos voltados para criança, adolescentes vão 

servir para eu entender e ajudar meus filhos para sua vida futura”. 

Entrevistada 3 

 

“Nunca”. Entrevistada 4 
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“Sim, os exemplos dos entrevistados abre nossos olhos para as coisas 

bonitas da vida, como no dia das adoções de crianças”. Entrevistada 

5 

“Nunca contribuiu em nada, pelo menos que eu tenha observado”. 

Entrevistada 6 

“Sim. Algumas informações são úteis no cotidiano para contornarmos 

os problemas e evitar o estresse”. Entrevistada 7 

O que mais me identifiquei foi as brigas entre mãe e filha, a 

dificuldade de relacionamento na adolescência. E depois a 

compreensão e amor maior ainda na fase adulta, pois vivi isso com 

minha mãe. Entrevistada 8 

“Não que eu lembre”. Entrevistada 9 

“Com certeza sim”. Entrevistada 10 

 

“Possivelmente eu tenha me identificado com algo falado no 

programa, deve ter contribuído sim”. Entrevistada 11 

 

“Creio que tudo possa ser tido como conhecimento e aprendizado”. 

Entrevistada 12 

 

“Acho que não, não que eu tenha observado”. Entrevistada 13 

 

“De maneira direta nunca”. Entrevistada 14 

 

“Nunca percebi nada”. Entrevistada 15 

 

Os depoimentos acima revelam o papel da informação no cotidiano das 

telespectadoras. Um percentual de 60% das entrevistadas acredita que possa a vir 

ocorrer uma possível contribuição do programa em relação a seus cotidianos. Já 40% 

delas não concordam que o programa possa vir a contribuir com a rotina real de suas 

vidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado teve como principal objetivo de estudo entender como as 

telespectadoras do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV globo, percebem o 

mesmo. Para isso, aplicou-se um questionário, com perguntas direcionadas a saber 

como ocorre a percepção dessas mulheres em relação a este produto televisivo. Através 

dessas questões, procurou-se diante do perfil de cada entrevistada, abranger elementos 

relevantes, como o motivo pelo qual essas mulheres assistem ao programa, a freqüência 

com que isso acontece, os quadros em que elas possuem maior identificação e os 

motivos pelos quais isso ocorre. Também se buscou saber a opinião dessas 

telespectadoras a respeito da jornalista Fátima Bernardes, apresentadora do programa. 

Analisou-se a aceitação das mesmas em relação ao quadro musical, o conceito que elas 

possuem no que diz respeito às estratégias teatrais utilizadas pelo programa e também as 

influências/utilidades que exerce sobre a rotina das telespectadoras. 

As entrevistas foram realizadas através de e-mail e por mensagem inbox via 

facebook. Esse método de aplicação levou em conta a agilidade oportunizada através 

das redes de internet. Além da facilidade de envio e retorno dos questionários, também 

se considera a maior oportunidade de raciocínio que as entrevistadas têm, podendo 

dessa maneira discorrer com mais perceptibilidade acerca dos elementos questionados. 

Diante das respostas obtidas através do questionário aplicado a 15 entrevistadas, 

constatou-se que 80% dessas telespectadoras têm entre 30 e 37 anos e 20% delas, possui 

mais de 50 anos. No que diz respeito às atividades profissionais realizadas por essas 

entrevistadas, 53% delas exercem suas atividades dentro dos seus próprios lares. Já 47% 

delas trabalham fora. No entanto, todas elas têm a oportunidade de assistir a 

programação matinal de televisão, em particular o programa Encontro com Fátima. Em 

relação às motivações que levam essas mulheres a assistir o programa, 47% delas 

afirmam ter interesse pelas temáticas abordadas, ou seja, pelos assuntos que são levados 

à discussão, enquanto 53% delas justificam assistir ao programa movidas pela simpatia 

da apresentadora. Parte delas explica assistir apenas pelo fato de a televisão estar ligada 

no horário em que o programa é transmitido. Contudo, são os assuntos abordados pelo 

programa o maior elemento motivador para a constância dessas mulheres em relação ao 

objeto pesquisado. Em relação à fidelidade estabelecida entre as entrevistadas, a 
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pesquisa conclui que 60% delas assistem assiduamente ao programa. Nos outros 40% se 

enquadram telespectadoras que veem o programa esporadicamente, duas e uma vez por 

semana. Sobre os quadros apresentados no programa, constata-se que 80% das 

telespectadoras entrevistadas preferem quadros que possibilitem a interação e que 

abordem assuntos ligados ao seu diaadia, enquanto 20% delas não opinaram. Já quando 

o questionamento é sobre a apresentadora, grande parte das entrevistadas simpatiza com 

Fátima Bernardes. São 53% das opiniões a favor da jornalista e 47% contra a sua 

postura diante de um novo formato de programa. O quadro musical teve uma aprovação 

de 100% das entrevistadas. Todas elas veem a atração como algo positivo e agregador. 

Já sobre as estratégias teatrais adotadas pelo programa, 40% delas concordam que essa 

seja uma tática adequada, 7% delas não opinaram, sendo que a maioria, 53% das 

entrevistadas não aprova esse método. Quando questionadas sobre a contribuição 

pessoal dos conteúdos apresentados pelo programa, 60% das entrevistadas acreditam 

que os assuntos abordados possam vir a agregar ou até mesmo auxiliá-las a lidar com 

situações comuns do diaadia, enquanto 40% delas negam esse fato.  

Esses percentuais quantitativos podem ser analisados de forma qualitativa da 

seguinte maneira: O programa Encontro com Fátima, está em fase de consolidação, 

entretanto ele tem uma penetração significativa de conteúdo, carisma da apresentadora, 

das temáticas abordadas e do entretenimento (quadro musical) ofertado. Diante do 

conjunto de técnicas de investigação empregadas de forma qualitativa, tornou-se 

possível aprofundar o conhecimento sobre o assunto estudado. Dessa maneira 

identificaram-se diferentes comportamentos e opiniões referentes ao objeto.  Pode-se 

concluir que o papel do âncora exige habilidades que devem ser trabalhadas e 

aperfeiçoadas com cuidado. Para PASSADORI (2013), a comunicação de qualidade não 

se faz da troca de palavras entre equipe, e o ato de informar não garante uma boa 

comunicação. É preciso desenvolver habilidades. No que se refere à TV como 

entretenimento, BOURDIEU (1997) afirma que esse veículo chegou no topo no que diz 

respeito a produção cultural. Contudo, ainda há certa incoerência entre as classes 

econômicas e sociais. Por isso, é preciso estar inserido dentro desse conjunto, para que 

se torne possível a produção de certos tipos de obras. Diante disso, a televisão luta sob 

pressão comercial, em busca de um alto índice de audiência. 
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