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RESUMO 
 

Esta monografia estuda os processos de interação comunicacional da apresentadora Ana 
Maria Braga, do programa Mais Você, da Rede Globo. Considerado um programa de 
entretenimento voltado para o público feminino, o programa está no ar há dez anos. Esta 
permanência no ar instiga reflexões: investigamos as estratégias de interação que são 
construídas, simbolicamente, entre a apresentadora e o público. Para isso, utilizamos 
procedimentos teórico-metodológicos que abarcam as práticas comunicacionais e os 
contratos de comunicação estabelecidos nesta relação. Por meio de uma análise 
semântica, são feitas as inferências do objeto empírico em três movimentos: o primeiro, 
quando a apresentadora refere-se a “você” (telespectadora); o segundo, quando ela se 
refere a “nós”, com uma proposta de proximidade e ainda, outro endereçamento, quando 
ela se coloca na perspectiva de “nós”, referindo-se a família da Rede Globo, ou seja, a 
sua equipe de produção. O corpus de pesquisa são alguns quadros do programa: 
entrevista com convidados, as notícias do dia com a jornalista Sandra Annemberg e a 
culinária. Dentro destes recortamos situações emblemáticas que configuram estratégias 
que em alguns momentos são de proximidade/amizade/afeto/sensibilidade e em outros 
de afastamento/distanciamento/diversidade/celebridade. De acordo com suas 
“intencionalidades” verificamos que no espaço de entretenimento, mais especificamente 
no “Mais Você” a apresentadora, considerada a “mestre de cerimônias” carrega sua fala 
impregnada de elementos representativos, revelando uma infinidade de estratégias 
simbólicas como forma de construção dos sentidos enunciados. 
 
Palavras-chave: Processos Interacionais, Contratos de Leitura, Apresentadora de Tevê 
 

ABSTRACT 
 

This monograph studies the interaction of communication presenter Ana Maria Braga, 
the More You program, of Rede Globo. Considered an entertainment program geared 
toward women, the program is in the air for ten years. This stay in the air excites 
reflections: we investigated the interaction strategies that are built, symbolically, 
between the presenter and the audience. For this, we use theoretical and methodological 
procedures that include the practices of communication and contracts established 
communication in this relationship. Through a semantic analysis, are made inferences 
from empirical object in three movements: first, when the presenter refers to "you" 
(viewers), the second when she refers to "we" with a proposal proximity and yet another 
address, when it arises from the perspective of "us", referring to the family of Rede 
Globo, it means, its production team. The body of research are some pictures of the 
program, interviews with guests, the news of the day with journalist Sandra Annemberg 
and cooking. Within these situations emblematic cut out that shape strategies that at 
times are proximity / friendship / affection / sensitivity and other removal / distance / 
diversity / celebrity. According to their "intentions" we see that the entertainment space, 
specifically in "Over You" presenter, considered the "master of ceremonies" carries his 
speech imbued with representative elements, revealing an array of strategies as a 
symbolic construction of way out.  
 
Keywords: Interactional Processes, Contract Reading, Presenter of Television. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Na esfera midiática, ao se comparar a televisão com os outros meios de 

comunicação, percebe-se diferente especificidade: a imagem. Tudo o conjunto que 

compõe a imagem, como por exemplo, a tela, as cores, o cenário e os apresentadores 

chamam a atenção como elementos indispensáveis para a construção do processo de 

comunicação. Uma particularidade da TV, sendo um meio comunicacional, é agrupar de 

maneira estratégica elementos como forma de informação e de entretenimento. 

 O desafio da pesquisa foi buscar algo presente no cotidiano, que pudesse ser 

compreendido através do dispositivo televisivo. Desse modo surgiu a ideia de analisar 

as representações e interações que são construídas na apresentação de um programa de 

televisão. 

 Considerado como um programa de entretenimento, o “Mais Você” se baseia em 

entreter e informar o seu público, utilizando diversos quadros ao longo do programa, 

com assuntos variados. 

 Além de aprofundar teoricamente o campo da tevê e seus embrincamentos com 

o gênero de entretenimento, o propósito deste estudo é mostrar as estratégias 

interacionais da apresentadora Ana Maria Braga, ou seja, os momentos em que a 

apresentadora se inclui e exclui da comunicação dirigida ao seu público. Durante a 

análise dos programas o uso dos pronomes pessoais “nós” e “você” foram destacados 

para corroborar essas estratégias. 

 Para isso, cinco programas foram assistidos (16/11 a 20/11), e dentro dessas 

edições do programa “Mais Você”, três quadros foram selecionados para a análise, que 

são: entrevista com convidados, notícias do dia com a jornalista Sandra Annemberg e 

culinária. 

 Para atender as particularidades desta proposta, o texto está dividido em três 

capítulos. O primeiro aborda os conceitos teóricos a respeito da interação e 

enquadramentos. O segundo reflete a televisão e duas discursividades, incluindo o papel 

dos atores sociais, os pontos de vínculo e as linguagens e gêneros da televisão. E o 

terceiro analisa as estratégias de interação construídas pela apresentadora Ana Maria 

Braga. 
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 Esta pesquisa se consolida a partir do entendimento dos “artifícios” que fazem 

parte do cotidiano e que estão inseridos num meio onde os discursos verbais e não-

verbais imperam, como é, o dispositivo televisivo. 

 A escolha pelo programa “Mais Você” e sua apresentadora se justifica pelo fato 

de que Ana Maria Braga está à frente deste mesmo gênero de programa há dezessete 

anos, e também pelo “Mais Você” ter completado dez anos de exibição em outubro de 

2009. 

 Além disso, trata-se de uma motivação pessoal. Como jornalista, acreditamos 

que os programas de entretenimento podem contribuir para uma melhor formação 

cultural quando pensados e estruturados a partir de uma “olhar” de jornalista. Como diz 

Pierre Bourdieu (1996), o jornalista tem óculos especiais, que fazem enxergar o mundo 

de uma forma mais crítica, mais humana e mais solidária. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

 

 

2 A COMUNICAÇÃO INTERACIONAL E SEUS APORTES TEÓRICOS 

 

 A tarefa de compreender o ser humano não pode ser vista como um trabalho 

fácil, tanto para um cidadão comum quanto para um cientista, seja sociólogo, psicólogo 

ou antropólogo. Estas questões humanas estão ligadas ao indivíduo que tenta entender o 

que se passa ao seu redor, como também ao mundo em que ele está envolvido. 

Comunicar torna-se um processo que requer paciência e compreensão, já que se vive em 

meio a tantas pessoas diferentes, com culturas distintas e idéias que convergem. 

 Há indícios de que a comunicação através do corpo seria a melhor forma de se 

comunicar com qualquer pessoa do mundo, pois todos entenderiam. No entanto, há 

dúvidas de que esta comunicação seria tão fácil assim. A comunicação interacional vai 

além de um simples gesto, mesmo que todo o gesto simbólico não deixe de constituir 

uma comunicação. Mas o que isso significa? Mesmo que haja apenas uma pessoa dentro 

de um ambiente vazio, é possível haver comunicação. A partir dos conceitos dos autores 

da Escola de Palo Alto, entendemos que se torna impossível não se comunicar, nem que 

seja com você mesmo. 

 A Escola de Palo Alto fundada em 1942 tem seus estudos caracterizados pelas 

práticas constituídas através da técnica de sócio-interação. Os pensadores desta escola, 

como Gregory Bateson, o precursor, e seus seguidores Don Jackson, Ray Birdwhistell, 

Paul Watzlavick e Erving Goffman, direcionaram seus estudos para a questão do 

interacionismo simbólico, utilizando como linha principal o estudo da interpretação 

social por meio do comportamento humano perante a sociedade. Cada pesquisador teve 

uma importância específica dentro da escola, todos contribuíram de certa forma para o 

crescimento intelectual do Colégio Invisível, para quem o receptor tem papel tão 

importante como o emissor em todo o processo de comunicação. 

 O termo interacionismo simbólico, criado por Herbert Blummer em 1937, serviu 

para fazer referência ao estudo das significações elaboradas pelos atores sociais no 

contexto das interações sociais. A Escola de Chicago (anos 40), que tem Herbert 

Blumer ligado teoricamente a ela, propõe que os indivíduos agem a partir dos 

significados que atribuem às pessoas e às coisas enquanto interagem. 
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2.1 CONCEITOS 

 

 Para entender melhor os processos comunicacionais via apresentadores de 

televisão, como é a intenção deste trabalho, antes é necessário compreender o que é, e 

como acontece o processo de interação. 

 O conteúdo apresentado na comunicação pelo informante depende dos modos 

discursivos escolhidos por ele, ou seja, no caso da mídia podemos dizer que é a partir da 

notícia que uma ordem é construída. O recorte de como a notícia será dita é escolhido 

pelo jornalista. Formas diferentes de apresentação podem ser feitas, de modo que a 

credibilidade do receptor sempre seja conquistada. 

 No momento em que o apresentador pára em frente à câmera, ele coloca-se da 

melhor forma possível para ganhar a confiança do seu espectador. Tanto a linguagem 

verbal, quanto à não-verbal são utilizadas para descrever os acontecimentos do mundo. 

Além desses fatores, os gestos, o ritmo das frases e a sua sequência, a expressão do 

jornalista/apresentador e maneira da disposição do cenário (TRAQUINA, 2005). 

 Os estudos dos processos de significação auxiliam há compreender um pouco 

mais sobre a comunicação entre os indivíduos, quando diz que, todo o comportamento 

do ser humano é considerado simbólico (Blumer in Mortensen, 1980). Isso significa 

dizer que, na perspectiva do interacionismo simbólico, as significações são vistas como 

um produto social. Isso acontece devido ao fato de os atores sociais em interação 

atribuírem sentidos as ações uns dos outros, e a realidade social, e as práticas culturais. 

 Segundo Barbero (1997), é fundamental a compreensão de sua natureza 

comunicativa quando definimos cultura. Ou seja, “seu caráter de processo produtor de 

significações e não de mera circulação de informações, no qual o receptor, por tanto, 

não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas 

também um produtor” (1997, p.287). 

 Sobre este assunto Dijk (1996) pensa que, “os discursos são produzidos e 

recebidos por falantes e ouvintes em situações específicas, dentro de um contexto sócio-

cultural. Logo, os usuários da língua constroem uma representação não só do texto, mas 

também do contexto social, e que ambas representações interagem” (1996, p.17). A 

interpretação que o ouvinte faz de um discurso, enquanto ato de fala, está embutida 
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dentro de uma interpretação de todo o processo de interação ente os participantes da 

conversa. A isso o autor dá o nome de pressuposto interacionista. 

 

Tanto o locutor quanto o ouvinte terão motivações, propósitos ou intenções 
ao entrarem em um interação verbal e o mesmo se aplica para as ações 
subseqüentes com as quais as ações verbais estão relacionadas dentro de uma 
mesma situação. Os usuários de uma língua constroem uma representação 
cognitiva de interação verbal e não verbal que ocorrem na situação. (DIJK 
1996, p.18) 

 

Já segundo Mortensen (1980), não manifestamos apenas a idéia que fazemos de 

nós mesmos, mas também a maneira como interpretamos as outras pessoas, e a forma 

como estas se comportam em uma determinada situação (1980, p.97). Através dos 

olhares e gestos, as pessoas traduzem experiências e idéias que queiram compartilhar, 

interagindo entre si. A compreensão entre os indivíduos é estabelecida por meio desses 

símbolos. Essas manifestações que o autor se refere, ocorre sempre que se dirige à 

alguém para comunicar. 

Sobre a compreensão do discurso, Dijk (1996) conclui que ele “não se constitui 

em uma simples construção passiva de uma representação do objeto verbal, mas parte 

de um processo interacional na qual o ouvinte ativamente interpreta as ações do locutor” 

(1996, p.19). 

Na televisão não acontece durante a comunicação o face-a-face direto, já que o 

emissor e receptor estão separados por um aparelho. No entanto, por se caracterizar um 

veículo de proximidade, acaba atraindo o receptor de uma forma que ele acredite que a 

emissão esteja sendo repassada apenas para ele. Esse processo pode ser considerado 

como um face-a-face “mascarado”, que transforma a situação intimista, mas não exclui 

a possibilidade de comunicação. 

Através da televisão, o rosto acaba sendo o principal meio para identificar as 

emoções. Ao descobrir a significação simbólica, presta-se mais atenção nas expressões 

faciais das pessoas. Quando a questão é a linguagem não-verbal, Berger e Luckmann in 

Mortensen (1980) são claros quando dizem que “toda reciprocidade de expressões que 

são dirigidas a um indivíduo é simultaneamente acessível para ambos, ou seja, no 

contato face-a-aface, a subjetividade de um é entendida pelo outro através de um limite 

máximo de sintomas” (1980, p.102). 

Para entender melhor esses sintomas, temos um exemplo adaptado de Weile e 

Tompakow (1986). Dois indivíduos (A e B) numa ação durante uma conversa. O 
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indivíduo A está conversando com o indivíduo B, quando esse lhe oferece um pedaço 

de chocolate. O personagem A recusa a sobremesa, com um sorriso e com um 

movimento de negação com as mãos. O personagem B insiste com um sorriso e com 

uma ação de oferta para o amigo. Dessa vez, o indivíduo A faz um gesto de repúdio 

com o rosto e de repulsa com as mãos de uma forma negativa, fazendo com que o 

indivíduo B desista da oferta. 

Quando analisamos esse caso, chegamos à conclusão de que o personagem A, 

num primeiro, momento demonstrou interesse pelo chocolate oferecido pelo indivíduo 

B. O sorriso demonstrado se confundiu com o gesto negativo das mãos, talvez por isso o 

personagem B tenha oferecido novamente o doce. Quando oferecido novamente, o 

personagem A mostrou a B uma atitude de repulsa com a expressão fácil. Isso fez com 

que B finalmente desistisse da insistência. 

Nesse caso, o indivíduo A através de um conjunto de expressões negativas 

conseguiu convencer o indivíduo B de que não queria o chocolate. E assim acontece em 

inúmeros exemplos de interações. Esses sintomas que fazem parte da comunicação 

podem ser descobertos através da linguagem corporal. Essa realidade torna-se parte do 

encontro face-a-face, e somente com esse contato que a subjetividade torna-se mais 

perto do emissor-receptor. 

Mas se levarmos em conta a subjetividade inferida, representações falsas podem 

acontecer durante o ato comunicacional, já que é quase impossível conhecer 

completamente o indivíduo com quem se comunica tão bem quanto ele se conhece. Isso 

pode fazer com que ocorram interpretações erradas na situação presencial. No entanto, 

para que esses erros na interpretação não aconteçam é preciso compreender a língua 

como um fator fundamental para entender o que se passa a nossa volta. Do mesmo 

modo, é necessário perceber o conjunto de signos (os gestos, os movimentos corporais e 

expressões subjetivas) que são construídos por meio da comunicação e que desvendam 

situações habituais.  

Para interagir com um ser humano não é necessário que se conheça ele 

completamente. Por meio de trocas de experiências e conhecimentos, vínculos acabam 

se formando e configuram uma interação. Podemos considerar então que o 

interacionismo simbólico nada mais é que um estudo das ações do comportamento 

cotidiano do indivíduo. Onde a interação frente-a-frente entre esses indivíduos é 

analisada. Essa escola é fundamental e tem uma básica essência na sociologia e 

psicologia. 
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Para complementar o significado de interacionismo simbólico podemos usar as 

três premissas de Blumer in Mortensen (1980), “seres humanos agem em relação ao 

mundo fundamentam-se no significado que este lhe oferece”. Isso significa que o 

indivíduo tem como base o que convive, o que experimenta e aquilo que compreende e 

que conhece na sua volta e em relação com outros indivíduos. A segunda premissa é que 

“tais significados são provocados pela interação social que se mantém com as pessoas” 

(1980, p.119). Ou seja, todo o contato estabelecido com pessoas deixa um pouco de nós 

e também leva um pouco do outro. Já a terceira premissa consiste no fato “de que tais 

significados são manipulados por um processo interpretativo utilizado pelas pessoas ao 

se relacionar com os elementos com que entra em contato” (1980, p.119). 

Compreendem-se essas percepções na medida em que nos socializamos e adquirimos 

características e comportamentos diferentes ao longo da vida. 

Viver em sociedade implica fundamental interação entre os indivíduos que dela 

participam. Para essa interação, algumas estratégias simbólicas são utilizadas para 

compreender e serem compreendidos. Na medida em que o indivíduo cresce e entende a 

importância dos objetos, das pessoas e de tudo aquilo que acontece ao seu redor, 

estratégias são criadas para interpretar aquilo que transmite algum significado 

compreensível. 

 

2.2 ENQUADRAMENTOS 

 

 Essa interação simbólica conceituada acima pode ser também entendida pelo 

termo “representação”, proposto por Goffman (2007). Segundo o autor este termo pode 

ser usado para referir toda a atividade de um indivíduo que se passa num período 

caracterizado por sua presença contínua, diante de um grupo particular de observadores 

e que tem sobre estes alguma influência. 

 Nesse sentido estas representações situam-se em diferentes enquadramentos 

idealizados, moldados e modificados para se ajustar à compreensão e as expectativas da 

sociedade em que é apresentada. 

 Neste cenário de representação e enquadramento o autor apresenta várias 

possibilidades, todas elas com estratégias para que os atores sociais tornem-se críveis ao 

grupo de endereçamento. Na obra A representação do eu na vida cotidiana (2007), 

estudamos a psicologia social, onde segue uma abordagem do comportamento do ser 

humano e da forma como ele se manifesta perante a sociedade. 
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  Goffman (2007) apresenta algumas propostas de enquadramentos. Dentre elas, 

julgamos mais próximas do nosso objetivo empírico (as estratégias da apresentadora 

Ana Maria Braga no programa Mais Você) àquelas que buscam cenários. 

 Para entender melhor a interação e representação proposta por Goffman (2007), 

que acontece durante o ato de comunicação no cotidiano, se faz necessário esclarecer 

esses dois conceitos. 

 Entendemos por interação, “um influência recíproca dos indivíduos sobre as 

ações uns dos outros, quando em presença física imediata” (Goffman, 2007, p.23). Já 

representação significa para o autor, “toda atividade de um indivíduo que se passa num 

período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de 

observadores e que tem sobre estes alguma influência” (Goffman 2007, p.29), ou ainda 

para Moscovici (1978, p.26) que compreende, “uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função e elaboração de comportamento e a comunicação entre 

indivíduos”. Para corroborar esses dois conceitos e facilitar o entendimento, utiliza-se 

um exemplo. Um indivíduo chega num ambiente onde encontra um grupo de pessoas 

conhecidas e desconhecidas. Num primeiro momento, a impressão que este indivíduo 

tem é de que todas as pessoas irão olhar somente para ele, analisando-o. A partir das 

informações baseadas no conhecimento que já possuem e na descoberta das 

características desse indivíduo é que essas pessoas vão decidir o modo como vão se 

comunicar com ele. Dessa forma, o indivíduo terá que agir de maneira que, com ou sem 

intenção expresse a si mesmo, e consequentemente, os outros por sua vez terão de ser 

impressionados por ele. 

 De acordo com Goffman (2007, p.12), analisando previamente o modo como o 

grupo de pessoas avalia o indivíduo que chega, deve-se “considerar toda a expressão 

que ele transmite e a expressão que emite. Esta primeira compreende os símbolos 

verbais, usado apenas para veicular a informação. A segunda inclui uma ampla gama de 

ações, que os outros podem considerar sintomáticas do ator”. 

 Essa transmissão e emissão definidas pelo autor podem levar a duas 

possibilidades: a fraude e a dissimulação. Isso ocorre porque o indivíduo que chega ao 

grupo pode ter agido de maneira calculada, ou seja, fora do seu convencional. Talvez o 

indivíduo tenha se comportado dessa maneira apenas para que fosse bem recebido no 

grupo, ou então apenas para comunicar o que lhe é pertinente e de interesse pessoal. 

Logo, se o comunicante não consegue expressar, representar aquilo que pretendia 

noticiar de forma convincente, ele é desmascarado. Mas para que essa representação não 
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seja desacreditada, o autor diz que “algumas práticas preventivas são usadas para evitar 

esses embaraços e que práticas corretivas são constantemente empregadas para 

compensar as ocorrências desabonadoras que não tenham sido evitadas com sucesso” 

(GOFFMAN, 2007, p.22). 

 É comum encontrar esse exemplo nos dispositivos televisivos, onde se tem a 

imagem como um signo de referência, impressões e julgamentos. Observando um 

telejornal ou um programa de entretenimento, nosso objetivo empírico, nota-se que os 

apresentadores são avaliados a cada minuto pelo telespectador. A necessidade que o 

apresentador tem de se fazer entender, convencer e manter seu telespectador atendo é 

tanta que os elementos de interação e representação ultrapassam a barreira do papel 

estrito a eles.  

 Por permear e significar os fatos sociais, os apresentadores podem ser 

considerados como atores sociais. Eles são capazes de influenciar na formação de idéias 

e no comportamento dos espectadores. Caso não sejam bem entendidos ou levados a 

sério pelo seu espectador, o apresentador/ator pode ser tratado de maneira hostil pelos 

receptores. Se este fato ocorresse numa situação frente-a-frente, a pessoa se sentiria 

diminuída dentro do sistema social instituído, e isso poderia gerar uma sensação de 

constrangimento. 

 O relacionamento social surge através da interação que o indivíduo faz com um 

grupo de pessoas. A partir desse movimento de representação, o indivíduo passa a ter 

um desempenho com as pessoas do grupo os observadores, ou seja, “atividade de um 

determinado participante, em cada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, 

qualquer um dos outros participantes” (Goffman, 2007, p.23). Logo, pode-se resumir 

que a interação face-a-face age na relação recíproca das ações dos sujeitos que estão 

presentes no ato comunicacional. Através dessas representações e dos diversos papéis 

interpretados pelo indivíduo é que fazem com que o homem conheça-se a si próprio. 

 Goffman (2007) utiliza o termo “máscara”, interpretando de maneira que 

significa que esses papéis ajudam no autoconhecimento. Desta forma o autor conclui 

que cada um de nós possui diversas máscaras, nas quais seriam as nossas 

representações. E ressalta que a forma adequada do uso dessas “máscaras” caberá ao 

ator definir, de modo que ele seja verdadeiro e levado a sério naquilo que representa. 

Esses comportamentos significativos, que são empregados pelo indivíduo, e que 

contribuem para a utilização de máscaras durante o ato de comunicação, podem ser 

definidos como um dos enquadramentos de Goffman (2007), fachada. 
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A fachada segundo o autor corresponde ao “equipamento expressivo de tipo 

padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante a sua 

representação” (Goffman, 2007, p.29). O autor define como cenário – mobília, 

decoração, disposição física e outros elementos de pano de fundo - como sendo o 

primeiro elemento observado para determinar a representação existente no local. O 

cenário tende a permanecer na mesma posição geográfica, de maneira que aqueles que o 

utilizem como parte de sua representação não possam começar a sua atuação até que 

tenham se colocado no local adequado, devendo terminar a representação ao deixá-lo. 

Ressalta ainda que somente em circunstâncias excepcionais, o cenário acompanha os 

atores, como por exemplo: os enterros, uma parada cívica e nos cortejos irreais. “Tais 

exceções parecem oferecer uma espécie de proteção extra aos atores que são, ou se 

tornaram momentaneamente, altamente sagrados” (GOFFMAN, 2007, p.29). 

O autor também faz referência ao termo “fachada pessoal”, relativo aos outros 

equipamentos expressivos que só podem ser identificados com o próprio ator. Alguns 

desses veículos de sinais são variáveis e outros não, dependendo de uma situação para 

outra. 

 

Entre as partes da fachada social podemos incluir os distintivos da função ou 
da categoria, vestuário, sexo, sexo, idade e características raciais, altura e 
aparência, atitude, padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais 
e coisas semelhantes. (GOFFMAN, 2007, p.31) 

 

Ainda dentro dos estímulos que formam a fachada social é conveniente dividi-la 

em aparência e maneira, de acordo com a função exercida pela informação transmitida 

por estes estímulos. Onde a primeira corresponde aos “estímulos que funcionam no 

momento, para nos revelar o status social do ator”, e a segunda é relacionada aos 

“estímulos que funcionam no momento para nos informar sobre o papel de interação 

que o ator espera desempenhar na situação que se aproxima” (Goffman, 2007, p.31). 

Frequentemente é esperado uma compatibilidade entre aparência e maneira, mas elas 

também podem se contradizer, como por exemplo, quando um ator que parece ser de 

posição mais elevada que sua platéia e a surpreende, agindo de maneira igualitária, 

íntima ou humilde. A mesma coerência é esperada entre o ambiente, a aparência e 

amaneira. 

Se pensarmos em um programa de televisão, em que o cenário faz parte da ação 

representativa dos atores em todas as etapas desse programa, a fachada está intimamente 
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aliada aos personagens. Na maioria das vezes muitos signos são instituídos durante as 

relações do nosso cotidiano, que se expressam para confirmar de alguma forma ou de 

outra a interação entre ambos. 

Nesse momento é importante empregar outro enquadramento de Goffman 

(2007), a Realização Dramática. De acordo com o autor quando o indivíduo está na 

presença de outros, ele geralmente inclui em sua atividade alguns sinais que possam 

acentuar, de modo que confirmem o que ele precisa informar. “Pois se a atividade do 

indivíduo tem de tornar-se significativa para os outros, ele precisa mobilizá-la de modo 

tal que expresse, durante a interação, o que ele precisa transmitir” (GOFFMAN, 2007, 

p.36). 

A dramatização corresponde na necessidade do ator representar um papel nas 

situações que as encenações são exigidas. Em alguns casos, percebe-se que em alguns 

momentos o ator está tão dedicado a encenação que acabar se perdendo, e assim não 

consegue concentrar-se no seu objetivo inicial que lhe era proposto. Goffman (2007, 

p.39) usa um exemplo oportuno para esta situação: “O aluno atento que deseja ser 

atento, olhos fixos no professor, ouvidos bem abertos, consome-se tanto em representar 

o papel de atento que termina por não ouvir mais nada”. Diante deste exemplo, é 

possível que o aluno consiga convencer ou não os indivíduos que fazem parte do 

cenário da ação. 

Diante dos dispositivos imagéticos, é natural que o espectador possa acreditar ou 

então duvidar da atuação do apresentador/ator, e consequentemente a isso, os mais 

diversos artifícios representativos são utilizados para persuadir o receptor. No momento 

em que uma trapaça é descoberta durante o ato de comunicação, ou seja, um dos 

comunicantes não foi verdadeiro de modo que não conseguiu convencer o outro, a 

fachada pessoal de quem encena, representa é diretamente afetada.  

Goffman (2007, p.60) também pensa na situação precária em que esses atores se 

colocam, já que em qualquer momento da sua representação poderá ocorrer uma 

acontecimento que os apanhe em erro e que o coloque em contradição com o que 

declarava abertamente, lhe deixando numa situação de imediata humilhação e fazendo 

com que perca permanentemente sua reputação. Com essa observação, faz-se necessário 

que o ator tenha cada vez mais cuidado com relação a tudo o que ele faz diante da 

platéia. 

Na verdade o espectador não está interessado primordialmente na representação 

real do ator, mas sim se este é capaz de desempenhar o papel em questão, se está 
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autorizado ou não. “Quando descobrimos que alguém com que lidamos é um impostor, 

estamos descobrindo que ele não tinha o direito de representar o papel que 

desempenhava e não era um ocupante credenciado de importante posição social” 

(Goffman, 2007, p.60). Isso significa que, é avaliada a situação do impostor, pois se sua 

representação estivesse próxima da realidade, ele não ocuparia o papel de qual foi 

designado. 

Logo é visto a necessidade que os apresentadores de televisão têm de utilizarem 

das formas mais universais e precisar de expressão. Além do receptor, o ator da ação 

também deve avaliar a sinceridade em relação aos indivíduos. Mesmo que não convença 

o outro, o ator deve acreditar naquilo que comunica, deve convencer-se de que é 

extremamente sincero. Assim para convencer alguém é preciso que o ator acredite 

naquilo que está a convencer. Conseguir firmar a sinceridade no ato de comunicação 

torna-se o ponto inicial para um bom desempenho persuasivo. Segundo Goffman (2007, 

p.70), “isso indica que, embora as pessoas normalmente sejam o que aparentam, as 

aparências podem ser manipuladas”. 

A facilidade que o ser humano tem de representar papéis diferentes acontece 

porque qualquer pessoa é capaz de tornar-se um ator, mesmo que necessite de 

treinamento. Isso porque o teatro é a encenação dos fatos e aspectos da vida real. 

Durante a vida aprendem-se vários tipos de estratégias de apresentação frente a fatos 

que são conhecidos ao longo do tempo. 

Vários tipos de signos podem ser encontrados durante o ato comunicacional nas 

expressões faciais, tanto do ator quando do receptor. Em algumas situações não fica 

claro quem emite e quem recebe a mensagem. Tomemos o exemplo de uma caminhada 

na rua. Quando um indivíduo passa por uma pessoa desconhecida na rua, tem a 

propensão de desviar o olhar, ou então de simplesmente ter devida cautela, no intuito de 

não ser percebido e assim não iniciar um processo de interação. Essa alteração no olhar 

é percebida pelos dois indivíduos entre a fração de segundos, na qual foi estimulada a 

ação e também após ela, já que essas impressões faciais são analisadas pelos atores. 

Esse fato de ser observado provoca uma situação de constrangimento para o 

indivíduo, já que ele pressupõe que seu comportamento e expressões estão sendo 

antecipadamente analisados e também julgados de forma negativa ou positiva. Os 

olhares que são trocados durante um ato de comunicação verbal, ou então numa situação 

que não há essa comunicação verbal, subjetivamente chegam a criar um compromisso, 
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onde uma vez que esse contato aconteça, uma possível condição de comunicação verbal 

é iniciada. 

No momento em que há chance de se fazer parte de um ato comunicacional, se é 

introduzido intimamente numa relação de cumplicidade com os demais participantes. 

Isso significa que o indivíduo é visto como um personagem diante de uma platéia, no 

meio de um espetáculo. Goffman (2005) persiste na utilização da linguagem teatral e 

cênica para estabelecer exemplos de representação e personificação. 

O termo personificação pode ser compreendido como o papel que a uma pessoa 

desempenha, ou seja, aquilo que ela interpreta e realiza como sendo um personagem, de 

forma fantasiosa ou então de forma real. Fazendo uma comparação, seria a mesma coisa 

que tomar o lugar de outrem, tentar ser e personificar-se como tal de modo a 

assemelhar-se dele. Assim conseguir de alguma maneira iludir aquele com quem se está 

interagindo. 

De acordo com Goffman (2007, p.221), “quando um indivíduo se apresenta 

diante de outros, conscientemente ou inconscientemente projeta uma definição da 

situação, da qual uma parte importante é o conceito de si mesmo”. Esse conceito 

sustenta a existência do ser e daquilo que ele é frente a uma determinada situação. O 

autor emprega-se de três premissas que estruturam o conceito de interação, 

personalidade e sociedade. Em primeiro lugar a interação social tratado por Goffman 

(2007) consiste num diálogo entre duas equipes ou grupos. A inter-relação dessas 

questões acaba interferindo na forma de como a interação pode ser modificada durante 

as relações dessas equipes ou grupos. 

As linhas que são definidas no processo inicial de uma interação, podem de 

alguma maneira tornar-se embaraçosa e confusa, e consequentemente se desfazer caso 

seja encontrado alguma informação falsa durante o ato de comunicação. Também 

poderá ocorrer uma quebra comunicacional se aquilo que estava estruturado e definido 

numa ordem linear tender a se desconectar. 

O autor diz que quando “os participantes sentem uma nota falsa na situação e 

vêm a se sentir embaraçados, perturbados e, literalmente, desconectados, o sistema 

social mantido pela interação social ordenada, torna-se desorganizado” (Gooffman, 

2007, p.22). Logo, do ponto de vista da interação social, essas seriam as conseqüências 

de uma ruptura. Além dessas conseqüências em relação às rupturas, outras 

conseqüências de maior alcance poderão surgir. A segunda premissa é baseada na 

personalidade do ator que está em cena. Goffman (2007, p.222) diz que “as platéias 
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tendem a aceitar a personalidade projetada pelo ator durante qualquer representação 

comum como representante responsável do seu grupo de colegas, de sua equipe e de seu 

estabelecimento social”. 

Já a representação acaba sendo aceita através do desempenho obtido pelo 

indivíduo ao representar tal papel, de maneira que a cada apresentação ele torna a ser 

avaliado. Portanto se a credibilidade e a personalidade do ator não forem aceitas, elas 

poderão ser consideradas de caráter infiéis. 

Concluindo, o autor entende a interação como sendo um jogo, onde mesmo que 

as quebras na comunicação sejam evitadas a todo o momento pelos atores, de alguma 

forma as premissas serão atingidas no nível de abstração ou concreto. Portanto é a partir 

desse jogo de estratégias, definido pelo autor, que a comunicação se estabelece entre os 

indivíduos. Pra esclarecer melhor essas questões, de uma forma mais prática e objetiva, 

o próximo capítulo apresentará o meio televisivo como sendo um dispositivo de 

enunciação, onde a imagem é o fator principal para que haja interação e para a 

construção de conceitos como a credibilidade, o ponto de vínculo e o contrato de 

leitura, que serão discutidos adiante. 
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3 A TELEVISÃO E SUAS DISCURSIVIDADES 

 

 Em 1950 surge a televisão no Brasil. A partir dessa data, a imagem começou a 

fazer parte do nosso cotidiano. Os outros meios de comunicação utilizados na época, 

como por exemplo, rádio e jornais, dividiram os espaços com a “magia da tevê”. 

Encantados com a força deste mídia: movimento, texto, som, cor, imagem, juntos 

significam ideias e conceitos. 

  Na sociedade do século XXI, a televisão é considerada um dos meios de 

comunicação que tem maior presença no cotidiano das pessoas, tornando-se, segundo 

Dominique Wolton (1996), uma forma de laço social. O autor evidencia a validade 

desse veículo como um elo entre as pessoas e como um pautador dos conteúdos que elas 

discutem no cotidiano. 

A tevê é um dos veículos que proporciona à sociedade um leque de opções, 

possibilitando que o seu espectador tenha simultaneamente informação e 

entretenimento. Assim, a televisão pode ser considerada um meio de destaque na vida 

das pessoas, pois proporciona a elas temas para discussão, estabelecendo laços sociais. 

Segundo Wolton (1996), a televisão pode ser considerada como um “relógio 

imutável da vida cotidiana”, ou seja, a sociedade cria vínculos e horários a partir do que 

será exibido na grade de programação. Essa atitude confirma a influência que a 

programação televisiva tem no cotidiano da sociedade. 

 Por ter a possibilidade de apresentar imagens, a tevê é um meio que prende a 

atenção do público. Quando o jornalista está presente no momento de uma ocorrência e 

mostra o que está acontecendo ao telespectador, isso se torna uma afirmação do real, 

comprovando a existência desse meio de comunicação que fala mesmo para quem fica 

do outro lado da tela. A televisão também proporciona o entretenimento, causando a 

sedução do receptor através dos diálogos subjetivos, utilizando-se da veracidade que é 

construída pelos episódios que são transmitidos. 

 Charaudeau (2006, p.109) diz que, “a televisão é imagem e fala, fala e imagem”, 

onde as duas mantêm uma solidariedade tal, que não teria como separá-las uma da 

outra, mesmo elas sendo organizadas de maneira diferente. Esse funcionamento 

discursivo constrói universos de sentidos particulares, onde a imagem pode jogar mais 

com a representação do sensível, enquanto a palavra utiliza-se da evocação do conceito. 

O maior desafio da televisão, numa sociedade midiatizada, é construir símbolos 
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representativos que estabeleçam um contato frente a um dispositivo imagético e seu 

receptor. Sobre a imagem televisionada Charaudeau (2006, p.110) afirma que ela, “tem 

uma origem enunciativa múltipla com finalidades de construção de um discurso ao 

mesmo tempo referencial e ficcional”. 

 Já para Wolton (1996), a televisão possui duas dimensões indissociáveis, 

complementares e simétricas. Uma delas é a dimensão técnica, que está ligada à 

imagem; e a outra é a dimensão social. Ambas formam uma aliança. Quando se refere à 

dimensão social, deduz-se que o ser humano não pode ser qualificado como passivo as 

transmissões midiáticas, pois há interação. 

De acordo com o autor, “a cultura da televisão é, até hoje, o laço entre as classes 

sociais” (p.155). Isso porque a abrangência televisiva reúne indivíduos e públicos 

distantes, oferecendo a possibilidade de participação individual em uma atividade 

coletiva. 

 Ao longo dos anos, ocorreram modificações nos formatos e no modo de 

apresentação dos programas.  Para Barbeiro e Lima (2005, p.79), “o apresentador de 

programa jornalístico na tevê não é artista nem notícia”, ou seja, ele não é a estrela do 

telejornal, mas sim o rosto mais conhecido e familiar do espectador. Por isso a 

preparação e as observações do âncora são uma parte importante para o processo de 

comunicação. 

 Ao trabalhar com a notícia, o apresentador interage com o receptor sobre aquilo 

que está dizendo. E é a forma como a notícia está sendo enunciada que seduz o 

espectador, mantendo-o em frente à tevê. Dessa forma entendemos a importância de 

saber o que se está falando. Para conseguir produzir uma boa expressão a respeito do 

que a matéria oferece, o jornalista, na visão de Barbeiro (2005), deverá participar das 

etapas de produção da matéria e obter conhecimento sobre o que ela trata. 

 No entanto, a imagem que é produzida na televisão não pode ser considerada 

pura, visto que o signo discursivo deve estar à frente na enunciação. Mas nem sempre é 

percebido dessa forma. Esse dispositivo televisivo acaba mostrando que, mesmo que o 

discurso tente se apresentar como o personagem principal desse espetáculo, o 

apresentador do programa acaba tomando o seu lugar. Assim, o discurso acaba 

recebendo o papel de coadjuvante, como numa peça de teatro. 

 O âncora do programa tem a função de traduzir a notícia para o espectador. 

Como um representante da notícia, ele negocia o que está sendo dito e a partir da sua 

credibilidade transmitida é que o telespectador poderá ou não gostar e identificar-se com 
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a reportagem. Dessa forma é que os contratos e as fontes de credibilidade são 

construídos e vinculados entre apresentador e espectador. 

 Esses vínculos se dão em conseqüência das ofertas discursivas da programação 

da tevê. Neste trabalho, por se tratar de uma oferta de comunicação de entretenimento 

tem especificidades próprias. Ou seja, isto significa dizer que o vínculo que a 

apresentadora Ana Maria Braga constrói em seu programa “Mais Você”, na Rede 

Globo, com seus telespectadores, têm outras estratégias que não àquelas do 

telejornalismo. Trata-se de uma jornalista, mas que tem no imaginário coletivo uma 

áurea de celebridade. Aliás, poucos telespectadores sabem da sua formação acadêmica. 

 Estas diferenças são decorrentes dos pontos de vínculos que os atores sociais 

constroem em suas rotinas de trabalho na tevê. Entendemos por pontos de vínculo, 

contratos de leitura/comunicação, que ao longo da exposição de um objeto midiático vai 

se construindo. 

 

3.1 ATORES SOCIAIS DE TV: O PONTO DE VÍNCULO 

 

 Com as diferentes grades de programação das tevês e múltiplas formas 

tecnológicas, surgiu o jornalista como apresentador de programa. Um nicho de trabalho 

que construiu celebridades como Ana Maria Braga, Faustão, Patrícia Poeta, Zeca 

Camargo, Glória Maria, entre outros. O conhecimento do saber jornalístico e a sua 

experiência em tevês são essenciais no momento em que o jornalista troca o trabalho de 

rua por um estúdio fechado. A partir desta escolha na nossa sociedade, midiatizada, 

estruturada e ambientada pela mídia, o resultado é previsível: torna-se uma celebridade. 

 Traquinha (2005) descreve um dos fatores de noticiabilidade, que é fundamental 

para os telejornais, a visualidade, pela presença de elementos visuais na sua 

constituição. A partir do que percebe nesses elementos, o telespectador poderá fazer seu 

próprio julgamento. Ou seja, caso a situação apresentada pelo jornalista, através da sua 

linguagem e forma de representação, não tenha semelhança com a realidade que o 

telespectador acredita ser verdadeira, ele pode sentir-se enganado.  

 Nesse sentido, é percebido, empiricamente, que os papéis de jornalista âncora e 

apresentador podem ser diferenciados pelas funções que exercem. Onde o primeiro tem 

a responsabilidade de apresentar a notícia, ao segundo cabe o título de mestre de 

cerimônia. Barbeiro (2005), diz que o apresentador deve ter cuidado de não chamar 

mais atenção do que ele deverá enunciar, mas lhe cabe desempenhar o seu papel de 
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“dono do programa”. A partir do cenário cria, para si, regras e características que fazem 

parte do trabalho para que seja reconhecido como mestre de cerimônia. Dessa forma, a 

sua entrada em cena está sempre fundamentada em rituais desenvolvidos através de um 

cerimonial específico, inspirado nas gramáticas midiáticas. 

 No momento em que o jornalista se coloca frente a frente de um público, ele 

passa a interferir nesta esfera e torna-se um ator social. Logo, algumas características de 

representação, consideradas importantes, são identificadas na hora de assistir a um 

programa de televisão pela esfera da recepção. O espectador depara-se com uma 

impressão idealizada, oferecida pelo apresentador, o que acentua alguns fatos e acaba 

por ocultar outros, porém o ator social mantém a dignidade expressiva e previne-se mais 

contra as possíveis falhas e insinuações que o público possa ter diante de um manifesto 

de interação, sendo um receptor. Goffman (2007) exemplifica isso dizendo: “Todas 

essas características gerais das representações podem ser consideradas como coações da 

interação, que agem sobre o indivíduo e transforma suas atividades em representações” 

(p.65). 

 A veiculação e o surgimento de inúmeros programas no meio televisivo 

preocupados em agradar e ter aceitabilidade pelo público, determina o aparecimento, é 

claro, de inúmeros apresentadores e, conseqüentemente, de “personagens”, que são 

construídos para dar conta destas propostas. Segundo o conceito de Barbosa e Rabaça 

(2001, p.51), “personagem é cada um dos indivíduos, fictícios ou reais, que figuram em 

qualquer forma de narrativa (romance, reportagem, poema, peça teatral, filme, etc.)”. 

Isso quer dizer que na hora da apresentação de um programa de tevê, mesmo o jornalista 

sendo ele mesmo, é certo que, formas de representação são encontradas. Quando 

representa algo, o ser humano não perde sua identidade. No entanto acaba criando 

várias interpretações sobre aquilo que está enunciando. 

 Enquanto as produções midiáticas buscam aproximar-se dos seus receptores, os 

apresentadores transformam-se em protagonistas do espetáculo. Todos que são lançados 

a fama pela perspectiva midiático da celebração de personalidades vestem um figurino, 

ou seja, tornam-se mais um personagem televisivo. Os receptores passam a seguir esse 

apresentador/personagem, enxergando-o como um modelo. Dessa forma é que os 

vínculos são estabelecidos entre emissor e receptor. 
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 Posturas teatralizadas são adotadas pelos apresentadores, isto é, o que poderia 

traduzir-se como um modo de “estar no espetáculo” 1. Interpretar é uma técnica de 

representar uma peça. Para Barbosa e Rabaça (2001, p.396), “a maneira como uma peça 

artística é representada pelo artista é conhecida como interpretação, ou seja, é uma etapa 

de um processo de conscientização do receptor de uma mensagem em relação ao 

conteúdo da mensagem recebida”. 

Outra maneira de acontecer o vínculo midiático entre emissor e receptor, é 

através da participação deste último da programação. Essas estratégias de interação 

estão cada vez mais difundidas no meio televisivo, produzindo novas relações entre as 

duas pontas do processo discursivo. Nos programas de entretenimento há essa 

possibilidade, por meio de cartas, e-mails, vídeos, telefonemas e mensagens (SMS) 

enviadas pelo celular. Essa aproximação entre apresentador e espectador rompe com a 

barreira da transmissão, já que de acordo com Eco (1994), “a verdade do enunciado não 

está mais em questão, ou seja, não é mais levado em conta a linguagem e o fato, mas 

sim a verdade da enunciação que diz respeito à cota de realidade daquilo que aconteceu 

no vídeo e não do que foi dito” (p.188). Tem-se por outro lado, a co-autoria do receptor 

no programa que remete os conceitos de comunicação interacional já apresentado no 

capítulo 2. 

Outra maneira de fortalecer o vínculo entre apresentador e espectador e de 

garantir o interesse e a credibilidade deste último, para isso, são usados recursos 

estratégicos que tem o objetivo de gerar efeitos de realidade e de ao vivo. Para Eco 

(1994), o telespectador quando assiste a algo dá extremo valor à demonstração de 

verdade, mesmo quando o conteúdo que está sendo apresentado a ele, se encaixe numa 

cena de ficção. Por isso as formas de convencimento são bem exploradas através da 

enunciação corporal e verbal, através de estratégias de veridicção. Estratégias que, 

conotam, um real. Isto posto, o apresentador de programa televisivo coloca-se diante 

das câmeras e fala com o seu público. Naquele instante ele não é um personagem 

fictício. 

Um dos papéis mais importantes do apresentador é de convencer seu público 

sobre aquilo que ele está informando. Segundo as reflexões de Eco (1994), pode-se 

comparar o apresentador a um julgador da verdade, já que tudo o que ele enuncia na 

televisão é tido como absoluto. Mas a interpretação do que é enunciado depende de cada 

                                                 
1  O termo pode ser encontrado no artigo As personagens – Tipo da Síndrome do Protagonista Midiático, 
de Ana Luiza Coiro Moraes. 
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receptor, que ao obter a informação constrói uma opinião sobre o assunto discutido e 

assume um papel de juiz e formador de opinião na sociedade. 

Na medida em que a enunciação da linguagem é observada, fica mais clara a 

compreensão de que a interpretação do texto faz parte do meio da apresentação dos 

mestres de cerimônia dos programas televisivos. Interpretando de maneira clara, o 

apresentador, dessa forma, irá conseguir transmitir o enunciado com segurança e 

construirá com sucesso laços de credibilidade com o seu espectador. 

Quando o apresentador produz um bom texto, sem transtornos de linguagem, e 

faz a sua leitura de maneira equilibrada, tem-se a certeza de que a comunicação ocorrerá 

de forma clara e precisa. Além da boa expressão oral, a postura do apresentador, os 

gestos e as maneiras como ele se porta frente às câmeras, também são importantes no 

meio 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 como a imagem tem mais valor do que o próprio enunciado, a exposição 

que um apresentador é submetido, faz com que esse profissional adote certa postura 

frente aos meios que constantemente o persegue atrás de informações pessoais. Na 

tentativa de glorificar a própria imagem, ele acaba tornando-se um ídolo, resultando na 

mitificação do lugar que é ocupado pelo apresentador. 

Morin (2005) explica esse fascínio que o apresentador promove em cena numa 

sociedade onde a imagem lidera, através do conceito de olimpianos. “A mídia, ao 

mesmo tempo em que investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas 

vidas privadas a fim de extrair delas a substância humana que permite a identificação” 

(p.107). Para o autor, o universo do espetáculo faz com que os olimpianos sejam 

representações e modelos de cultura para os espectadores. 

Este processo de vínculo entre apresentador/ator social/público é cada vez mais 

estreito, na sociedade midiatizada e, decorrente deste dispositivo, percebe-se que através 

dos discursos televisivo instauram-se novos padrões e novos modelos, para serem 

seguidos. 

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

tempo, pois se cria uma relação de intimidade, já que o apresentador está todos os dias 
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frente a frente com o espectador. Isto posto, esta “fidelidade” é definida como contrato 

de leitura. 

 

3.2 DISPOSITIVOS DE ENUNCIAÇÃO: CONTRATO DE LEITURA 

 

 De acordo com Fausto Neto (2007, p.2) o termo contrato de leitura significa, 

“regras, estratégias e ‘políticas’ de sentidos que organizam os modos de veiculação 

entre as ofertas e recepção dos discursos midiáticos, e que se formalizam nas práticas 

textuais, como instâncias que constituem o ponto de vínculo entre produtores e 

usuários”. Podemos dizer que o contrato de leitura é o ‘modo de dizer’ da mídia 

declarada nas mensagens que são endereçadas ao receptor. Ou seja, o modo como essa 

mídia através de suas marcas enunciativas, se apresenta e fala ao receptor, buscando 

construir um espaço de interação, um vínculo. 

 É através da enunciação que os meios de comunicação manifestam sua 

identidade e as características do seu modo de falar, dando possibilidade ao receptor de 

criar processos de reconhecimento da sua presença. Estabelecem-se assim vínculos 

entre os indivíduos que participam do processo de enunciação. 

 Muitas mudanças ocorreram no campo midiático, levando o apresentador a 

ocupar um papel de caráter bastante expressivo no sentido de enunciador. 

Conseqüentemente o contato com o receptor ficou mais intenso, e assim a confiança 

depositada nele fortaleceu o vínculo existente entre os comunicantes. 

Para facilitar a compreensão sobre o funcionamento do contrato, usa-se uma 

ilustração de Charaudeau (2006, p.110), como um modo de interpretação e 

transformação da notícia enunciada. Para o autor, “esse duplo processo se inscreve, 

então, num contrato que determina as condições de encenação da informação, 

orientando as operações que devem efetuar-se em cada um dos processos” (2006, 

p.114). 
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Segundo Charaudeau (2006), o contrato de comunicação pode ser explicado por 

duas instâncias, onde uma é a de produção midiática e a outra é a da recepção midiática. 

É a partir dessas instâncias que os processos de transformação e de interpretação do fato 

são construídos. Uma das finalidades do contrato é de situar o receptor num campo de 

interesses de questões, relacionadas às expectativas e efeitos, que são definidas por suas 

operações enunciativas.  

De acordo com Fausto Neto (2007, p.5), “a força do ‘contrato’ estaria nas 

virtudes de suas operações enunciativas”, que traduz os possíveis efeitos de interação e 

articulação entre a oferta jornalística e o trabalho de apropriação do receptor. Tem-se 

um esforço por parte do aparelho enunciativo no sentido de construir esta parceria, de 

acordo com complexas estratégias discursivas. 

Conseguir manter um processo de comunicação está diretamente ligado a 

capacidade de interagir com o outro e também na maneira como essa interlocução 

acontece, estabelecendo assim um método de enunciação em que estabelece e confirma 

o diálogo. 

Rodrigues (1194, p.141), faz referência aos signos encontrados na comunicação, 

“consiste em dizer que o destinatário de uma mensagem reconhece a intenção do locutor 

e identifica o objeto para que a sua mensagem remete, graças a existência de um código 

que determina as correspondências entres os signos trocados”. Esse código citado pelo 

autor é o dispositivo de enunciação presentes na interlocução dos comunicantes. 

Um dos principais fatores na hora de apresentar um programa televisivo é o 

processo de enunciação. Flores e Teixeira (2005) chamam a atenção para o fato de que 

“estudar a enunciação exige que se coloque o sujeito em um quadro intersubjetivo da 

linguagem, no qual este se constitui pela co-referência com o outro” (p.92). De acordo 

com o que dizem os autores, através da posição em que o apresentador se encontra 

frente às câmeras pode ser observada sua intenção de construir confiabilidade e também 

uma maior realidade ao receptor. Pode-se dizer que um dos melhores exemplos que 

expressa a comunicação num dispositivo midiático, onde os comunicantes separam-se 

por meio de um objeto imagético, é o olhar. 

A expressão “O-O” 2 é utilizada por Verón (2003, p.17), e significa olhos nos 

olhos. O autor argumenta ser um “aspecto fundamental da televisão que, a partir do 

                                                 
2 A expressão pode ser encontrada no texto do pesquisador argentino, especificadamente voltado para o 
jornalismo: VERÓN, Eliseo. “Il est là, je lê vois, il me parle”, Comunications. N°38. Paris, 1983. 
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ponto de vista dele, remete ao corpo significante”. Graças às inovações tecnológicas, 

como por exemplo, a substituição do papel pelo teleprompter houve mudanças no 

comportamento dos apresentadores diante das câmeras e no modo de como este se 

dirige ao público. Olhar para um papel e ler a informação, não é a mesma coisa que 

falar olhando para os olhos do espectador.  

De acordo com Verón apud Klein (2007, p.225), “Verón aproxima-se da Teoria 

Triádica3 de Pierce quando afirma a existência de três ordens fundamentais da 

significação que transpostas para o suporte audiovisual, intervêm na construção do 

jornal televisivo: a palavra (símbolo), a imagem (o ícone) e o contato (o índice)”. Para 

Verón, os olhares, a voz e o corpo são componentes importantes para compreender um 

programa midiático. Através do olhar é possível obter uma série de operações 

discursivas. 

Logo, os sentidos do enunciado e do mecanismo da enunciação estão de algum 

modo ligado ao olhar de quem fala. Quando o apresentador olha diretamente para a 

câmera, ele tem a intenção de provar a realidade daquela situação, passando a sensação 

para o espectador de que aquela mensagem é designada para ele. Verón (2003), cita uma 

passagem de Umberto Eco, em que diz: 

 

“O não olhar para a câmera é, portanto, “um efeito de verdade” no nível do 
enunciado, ao passo que o olhar para a câmera sustenta outra verdade: neste 
caso, “não mais se trata da verdade do enunciado, ou seja, da adesão do 
enunciado aos fatos, mas da verdade da enunciação”, conclui Eco” (VERÓN, 
2003, p.17). 

 

Além do olhar, outras questões que abordam as diversas formas de enunciados 

são esclarecidas no exemplo de Fouquier e Verón apud Klein (2007), “são quatro 

espaços que possibilitam compreender as dimensões do processo de construção dos 

enunciados” (p.228). O “espaço-mundo”, o “espaço-percurso”, o “espaço-mediação” e o 

“espaço-canal”. 

O espaço-mundo é o lugar da cena, onde aparecem os personagens envolvidos 

no acontecimento. O espaço-percurso definido pelos aspectos e agentes que capturam a 

imagem e a gravação do áudio, ou seja, o enquadramento do evento. O espaço-mediação 

é onde ocorrem operações de edição e enunciação, o apresentador tem papel de 
                                                 
3 Trata-se dos símbolos, índices e ícones. Os símbolos transmitem o significado em razão de uma 
convenção ou regra. Os índices transmitem informação ao serem modificados por seus objetos e os ícones 
transmitem informação ao incorporar qualitativamente o seu objeto. Significado encontrado em: KLEIN, 
Otávio. Estudos em comunicação. Comunications studies. Publicação semestral do LABCOM (On Line 
Comunications Lab). Universidade de beira Interior. Portugal. ISSN 1646 4974. N°1, Abril de 2007. 
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mediador e situa o acontecimento entre o espaço e o tempo para o espectador. E por 

último, o espaço-canal refere-se a tudo que é produzido e colocado no ar pela 

instituição. 

A linguagem é a principal ação de uma interação comunicacional, pois a 

enunciação, o conceito de veracidade e a adesão do público estão diretamente 

interligados. Segundo Vizeu (2005), qualifica o “interlocutor como um agente 

construtivo do ato da produção da linguagem, sendo identificado como co-enunciador 

do texto e não um mero codificador de mensagens” (2005, p.40). 

Já que o ato enunciativo não se constitui apenas nas ações do sujeito locutor, há 

uma necessidade de analisar os enunciados de uma forma conjunta, onde o público 

espectador também participe de uma forma implícita da linguagem utilizada. Para 

esclarecer usa-se o esquema do dispositivo televisivo da enunciação, onde Peruzzolo 

(2007), complementa a idéia do contrato de comunicação de Charaudeau (2006). O 

autor afirma que o discurso do entrevistado é um discurso pessoal, e não apenas um 

discurso de televisão. 

 

 

A partir do exemplo, Peruzzolo (2007) explica a importância das estratégias de 

convencimento, onde o fato de existir uma tela ligada, poderá comprometer o encontro 

dos sujeitos. Acompanhando a figura, de um lado tem-se o espectador, que pretende ver 

algo, e do outro está o apresentador, que busca ser visto e ouvido. 

Deve-se entender a tela como um dispositivo modelo, por onde se baseia o eixo 

do olhar do indivíduo. Seria como a expressão de uma interação entre espectador e 

aparato televisivo, caracterizado pela tecnologia. 
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Como se pode acompanhar o primeiro eixo (Nós/ tevê) introduz-se no segundo 

eixo do olhar (Vocês/Telespectadores). Desse modo, a relação de fala organiza-se como 

uma relação de conduta dos sujeitos. Os dois núcleos de interação (dizer/mostrar e 

ver/ouvir) geram uma força, criando uma identidade textual estruturada que produz o 

enunciado informativo da televisão. As ações desempenhadas pelos dois agentes estão 

ligadas aos núcleos, ou seja, de um lado está quem deseja enunciar e do outro lado está 

quem quer ouvir a enunciação que foi dirigida. O sujeito espectador que ocupa um lugar 

discursivo, acaba participando de duas dimensões comunicacionais. Uma delas é a 

decodificação da mensagem, que significa o ato de entender a linguagem e os vários 

signos que estão inseridos nela e na interlocução. E a segunda seria o ato interacional de 

fala entre emissor e receptor. 

A partir dessa explicação, deve-se expor a diferença que existe entre o conceito 

de língua e linguagem. De acordo com os autores Flores e Teixeira (2005), em relação 

ao termo lingüístico “a definição recorrente é considerá-la a ciência que estuda a 

linguagem humana – encontra-se também o estudo da língua ou do sistema lingüístico” 

(p.98). Assim, conclui-se que a enunciação baseada em fatos enunciados permite o 

estudo da representação, num tempo e espaço determinado. Para VIZEU (2005), os 

jornalistas baseiam-se na enunciação para produzir os discursos que mais tarde se 

transformam em notícia. 

Nos programas televisivos, a linguagem não pode ser vista apenas como um 

instrumento utilizado na construção de sentidos, mas sim como uma categoria, onde é 

encontrada a realidade que o emissor busca. Dessa forma quando o jornalista seleciona e 

enuncia um acontecimento, subentende-se que ele faz um julgamento levando em conta 

a relevância e o seu interesse para o público. 

Na maioria das vezes a linha editorial do veículo é responsável pela escolha do 

assunto a ser enunciado e também pela evidência que o tema possui no momento da 

escolha. Portanto as opiniões e experiências do receptor não contam para a forma como 

esses enunciados serão elaborados, ou seja, os enunciados necessitam de um 

reconhecimento universal, sendo válido para um público diverso. 

Os programas de hoje visam o aumento da audiência, e para que isso aconteça os 

apresentadores utilizam métodos enunciativos para atrair a atenção do receptor e 

estabelecer o contrato de leitura, como por exemplo, o uso da terceira pessoa gramatical. 

Segundo Rodrigues (1994, p.150), há o “apagamento sistemático das marcas 

enunciativas”, isso significa que ao “apagar” essas marcas, pessoas também são 
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“apagadas” da enunciação. Quando é utilizada a terceira pessoa na gramática, ocorre a 

negação de quem se fala. Esse artifício televisivo empregado em todo enunciado acaba 

universalizando o discurso. 

Como a televisão hoje está cada vez mais próxima da realidade (telerealidade), 

há dificuldade em distinguir o olhar humano da visão eletrônica que está “embutida” 

nos nossos olhos. Com todo este cenário – considerando aqui não apenas o cenário real 

que se pode enxergar, mas tudo o que está relacionado ao discurso, a motivação do ato e 

a relação pessoal entre os comunicantes no dispositivo televisivo – a enunciação acaba 

convertendo as falas televisivas em espetáculos, que acontecem em tempo real e 

presente em todos os lugares, editados e estruturados dentro de uma grade de 

programação que prevê diferentes gêneros televisivos de acordo com horários e dias da 

semana. 

 

3.3 LINGUAGENS E GÊNEROS DA TV 

 

 O trabalho de analisar produtos televisivos implica em ter uma série de noções, 

que são necessárias ao conhecimento de quem analisa, a fim de compreender as tramas 

que enlaçam a produção desse texto-programa observado. Isso envolve obter o 

conhecimento a respeito do cenário que envolve a produção, sem deixar de lado, a 

emissora, levando-se em conta a sua proposta enquanto empresa televisiva e sua linha 

editorial. É preciso esmiuçar o programa, e verificar todas as possibilidades e os níveis 

de análise que permitam encontrar sua razão e sentidos. 

 No meio televisivo alguns aspectos podem ser considerados relevantes, como 

por exemplo, a proposta do programa, que nada mais é do que sua função e objetivos, 

sua temática, o tempo de duração, sua freqüência e seu lugar na grade de programação. 

Já outros aspectos estão relacionados com a constituição interna, como o formato, a 

abordagem que o programa confere aos temas, os personagens presentes, a construção e 

montagem dos cenários e as diferentes linguagens envolvidas, que podem ser: imagens, 

falas, trilhas sonoras, fotos e gráficos. A partir da noção dos gêneros televisivos, há a 

possibilidade de identificar essas regularidades textuais, que apontam para traços do 

processo produtivo. 

 Para entender os gêneros televisivos, fazemos uso do autor Arlindo Machado 

apud Carvalho (2004), que afasta a relação direta entre gênero literário e gênero 
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televisivo, mas, no entanto, não deixa de partir das noções do primeiro para pensar 

como a estrutura de gênero se adapta no campo televisivo. 

O autor que parte dos conceitos de Bakthin, considera o gênero como uma 
força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada linguagem, 
um certo modo de organizar as idéias, meios e recursos expressivos, 
suficientemente estratificados numa cultura, de maneira a garantir a 
comunicabilidade dos produtos e sua continuidade nas comunidades futuras. 
(CARVALHO, 2004, p. 68) 

 

 Assim, o gênero indica as regularidades, mencionadas acima, quando aplicadas a 

um grupo significativo de textos. Isso significa que, essas regras guiam tanto a 

construção textual por parte do enunciador, quanto o reconhecimento que o 

telespectador faz desse texto. 

 Mas o gênero não pode ser pensado como uma estrutura fechada. Barbeiro 

(1997, p.302) apud Carvalho (2004, p.69), percebe o gênero como uma estratégia de 

comunicabilidade, propondo que a marca dessa comunicabilidade seja exatamente o 

real sentido de um gênero manifestar-se no texto. Esses gêneros utilizados pela tevê na 

sua grade de programação devem ser entendidos como estratégias de estabelecimentos 

de vínculo, que são necessários para que haja a efetivação dos contratos com a instância 

do reconhecimento, ou seja, os contratos de leitura. Para Carvalho (2004), o receptor 

sabe o que e quando vai ver; sabe também, da presença de algumas características de 

determinados gêneros, o que lhe dá garantias de que vai compreender, com facilidade, o 

que lhe é apresentado (p.69). É essa certeza que faz com que o telespectador espere pelo 

próximo programa.  

 No campo televisivo existem gêneros e subgêneros, e em cada um deles ainda 

podem ser encontrados diferentes formatos, que podem garantir fatores, e que são 

notadamente reconhecidos por seus telespectadores, como por exemplo, ficção e 

serialidade nas telenovelas. Mesmo tendo variações e representações, a visão de mundo 

real não fica comprometida, já que o telespectador não tem preocupação com a 

referência. Isso de dá ao fato de que ele sabe que a cena que fica em suspenso hoje terá 

continuidades amanhã. Aqui, observar-se mais uma estratégia, utilizada para manter a 

audiência. A serialidade permite essa quebra, ou seja, o descanso e a renovação por 

parte do telespectador. 
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Se os intervalos que fragmentam um programa de televisão fossem 
suprimidos e os vários capítulos diários fossem colocados em continuidade 
numa mesma sequência, o interesse do programa provavelmente cairia de 
imediato, uma vez que ele foi concebido para ser decodificado em partes e 
simultaneamente com outros programas. (MACHADO, 2001, p.88 apud 
CARVALHO, 2004, p.70) 
 

 Dessa forma, entendemos que é essa produção estratégica dos programas que 

reforça a sua capacidade de manter vínculos com o campo do reconhecimento, ou seja, 

o campo da recepção. Os gêneros possuem capacidade de se renovar. Quando há fusão 

de dois ou mais gêneros, isso cria a possibilidade da formação de novos gêneros e 

formatos. 

 Não é apenas o conteúdo dos programas que são analisados, mas também o 

modo de manejar os elementos discursivos da produção televisiva que estão presentes 

nos programas. São esses modos que permitirão ao analista identificar a intenção da 

utilização de determinados gêneros enquanto estratégia comunicativa. 

 Para compreender melhor tamanha diversidade de possibilidades, dividem-se os 

gêneros em dois grupos: o informativo e o de entretenimento. Entendemos que todo o 

programa transmite informação, para constituir seu discurso. Mesmo que a finalidade 

desse programa seja de divertir e entreter, dentro desse conteúdo transmitido existe 

necessariamente informação. Mesmo quando o telespectador assiste a um programa que 

exija atenção, ele não tem o mesmo compromisso intelectual que teria se estivesse 

assistindo a uma palestra. A televisão, quando no contexto doméstico, traduz o 

momento do ócio, ou seja, o momento do lazer. E é por isso que a televisão tem como 

sua característica irrefutável o entretenimento, aliado a informação. 

 Partindo do princípio de que a programação é a organização maior de uma 

emissora de tevê, e de que existem diversos gêneros televisivos, se pode classificar os 

programas a partir de algumas questões relativas a eles, como por exemplo: a forma de 

programação, a sua posição na grade de programas, a faixa horária, a frequência, o 

formato, a função, a temática e o seu público. 

 Assim, de acordo com as reflexões de Machado apud Carvalho, os programas 

podem ser considerados como uma: 
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(...) série sintagmática que pode ser tomada como uma singularidade 
distintiva, com relação às outras séries sintagmáticas da televisão. Pode ser 
uma peça única, como um filme ou um especial, uma série em capítulos 
definidos, um horário reservado que se prolonga durante anos, sem previsão 
de finalização, e até mesmo a programação inteira, no caso de emissoras ou 
redes ‘segmentadas’ ou especializadas, que não apresentam variação de 
blocos (MACHADO, 2001, p.27 apud CARVALHO, 2004, p.72). 

 

 Dessa forma, entendemos que os programas referem-se a produções que são 

apresentadas por um meio, num tempo determinado, cuja estrutura normalmente se 

repete de forma sistemática e as exibições obedecem há dias e horários pré-definidos. O 

estabelecimento desses horários para os programas caracteriza a inclusão desses em 

faixas horária, que tem por hábito agrupar programas de gêneros semelhantes. 

 Já a frequência pode ganhar diferentes enfoques na televisão atual. Isso porque 

os programas podem ser de frequência anual, como por exemplo, os especiais de fim de 

ano, mensal, semanal, diária, e também podem repetir-se mais de uma vez ao longo do 

dia, conhecidos como programas periódicos. Alguns programas podem ser encaixados 

na grade de programação, como por exemplo, um show que passa ao vivo, nesse caso a 

frequência denomina-se eventual. 

 Os formatos são definidos a partir dos diferentes modos de apresentação das 

características que estão presentes em determinado gênero. Como por exemplo, o 

gênero entrevista. Este pode se apresentar em diferentes formatos como: o diálogo 

formal, quando se tem pergunta e resposta, a conversa mais coloquial, ou seja, bate 

papos informais, a mesa redonda, o debate conduzido e também o tipo inquisitório, 

onde vários convidados fazem perguntas a um entrevistado. 

 A função é outra característica que possui importância na caracterização dos 

gêneros. Qual seria real finalidade de um determinado programa? Pautar assuntos? 

Produzir discussão sobre temáticas importantes? Ensinar? Informar? Divertir? Fazer 

pensar sobre? Debater? Permitir descobrir? Observamos que são inúmeras as formas de 

se trabalhar os conteúdos de um programa com seu telespectador. No entanto, fica mais 

fácil a identificação da proposição de gênero quando se tem evidente a função do 

programa. 

 Por muito tempo a temática e o público foram considerados como única forma 

de indicar um gênero. Hoje, a diversidade de gêneros ultrapassa aspectos como estilo e 

temática. A temática está diretamente ligada a diversidades das múltiplas esferas em que 

circulam os discursos sociais. Como a televisão abarca vários gêneros discursivos, ela 

acaba por organizar diversas formas de expressão. 
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4 AS ESTRATÉGIAS DE ANA MARIA BRAGA NO MAIS VOCÊ 

 

 Neste capítulo fazemos um engendramento dos conhecimentos teóricos acima 

expostos com o objeto empírico do trabalho. 

 O corpus da pesquisa, que é estudar as estratégias de interação de Ana Maria 

Braga no programa “Mais Você”, é apresentado dentro de um contexto que leva em 

consideração o caminho metodológico e o contexto físico onde ele se apóia, ou seja, um 

programa de TV, uma apresentadora, um cenário e modos de endereçamentos que 

envolvem enquadramentos no que diz respeito à fala de Ana Maria Braga, e a partir de 

construções semânticas 

 

4.1 A PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Minayo (1993) concebe metodologia como caminho do pensamento e da prática 

exercida na abordagem da realidade, estando inclusos nesta ótica, concepções teóricas, 

técnicas de trabalho e a criatividade do pesquisador. Trata-se do “caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a 

metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre em referência a 

elas” (p.16). 

Para o andamento da presente pesquisa, definimos uma abordagem qualitativa, 

em função de esta englobar um universo amplo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a simples variáveis. A pesquisa qualitativa, 

conforme Gil (1999), leva em consideração múltiplos significados, motivos, aspirações, 

crenças e, especialmente, valores e atitudes, fundamentais para o estudo do 

comportamento de usuários de redes sociais como a estudada nesta pesquisa. A análise 

qualitativa também favorece a avaliação dos contextos e dos sujeitos envolvidos no 

problema de pesquisa, propiciando uma perspectiva mais completa da situação 

investigada. Trata-se de uma atividade da ciência que visa a construção da realidade, 

mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser 

quantificados,  trabalhando com um universo de crenças, valores, significados e outras 

elaborações das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Nesta pesquisa, cujo objetivo é identificar as estratégias de interação entre a 

apresentadora e o público, realizaram-se três etapas de estudo: tevê como um 

dispositivo midiático impactante, trabalho dos atores sociais e significação das 
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estratégias. Com o mapeamento das edições e discursividades, elaborou-se categorias de 

análise para interpretar os modos de comunicação da apresentadora. Abordamos 

suportes teóricos e, foram coletados discursos emblemáticos do programa Mais Você, 

onde a apresentadora Ana Maria Braga interage com o seu público. Posteriormente 

“descemos a campo” para identificar a apresentadora Ana Maria Braga no cenário do 

“Mais Você”, buscando especificidades e características deste conjunto de material. 

Com o mapeamento de alguns quadros do programa “Mais Você” ( 1)entrevista 

com convidados 2) as notícias do dia com a jornalista Sandra Annemberg 3) a culinária, 

onde Ana Maria Braga aparece em diferentes cenários) identificamos o corpus de 

pesquisa. Após interpretar e identificar as estratégias de interação emblemáticas da 

apresentadora Ana Mara Braga, deste conjunto de material, percebemos os pontos de 

vínculo por ela estabelecidos com o seu público. 

 

4.2 A COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 

 

 O programa “Mais Você”, pode ser visto como uma “casa cenário”, onde tudo 

tem um lugar e está no lugar. Desde os móveis, a decoração, os quadros, o conteúdo 

editorial, ou seja, nada está lá por acaso. Tudo é pensado de modo a atingir os objetivos 

de entreter, informar e publicizar.  

Ao longo dos dez anos do “Mais Você”, o cenário do programa passou por 

diversas transformações. A primeira delas foi em 2001, quando o programa sofreu 

algumas reformulações. Já em abril de 2002, o programa que estreou nova abertura, 

novos quadros, ganhou também um novo cenário. Este era baseado no feng shui. O 

programa ganhou cores e móveis novos, mantendo a arquitetura básica, que reproduz 

uma casa aconchegante. O fiel companheiro de Ana Maria Braga não ficou de fora, o 

papagaio Louro José também ganhou nova moradia. Sua casinha foi reformada e 

ganhou uma armação de bambu com teto de sapê. 

 No ano seguinte, o cenógrafo João Cardoso e a diretora de arte Regina Reys 

foram os responsáveis pelo novo cenário. Ganhou novas cores e móveis, tornando-o 

ainda mais aconchegante. A cozinha foi ampliada e passou a ter dois fogões. A bancada 

aumentou, passando a ser utilizada também como mesa para o café da manhã. As 

janelas que compunham o fundo do cenário aumentaram de tamanho e ganharam efeitos 

visuais climáticos, que reproduzem o clima fora do estúdio. O escritório de Ana Maria 

Braga passou a contar com um home teather e dois aquários. A sala multiuso recebeu 
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uma lareira, e a casa do Louro José foi novamente reformada, ganhando uma varanda, 

onde o papagaio passou a ficar durante o programa. Grande parte dos utensílios e 

objetos de estúdio foi renovada. 

 Já em 2007, o programa ganhou novidades, privilegiando a diversão, a 

informação, a prestação de serviços e também um novo cenário. O cenário inaugurado 

prestigiou o artesanato nacional, valorizando elementos naturais, como por exemplo, 

poltronas de fibras vegetais. Além disso, foi criado um jardim de inverno, com direito a 

queda d’água e tatames, onde passaram a ser realizadas as entrevistas. 

 Em março de 2008, o programa passou a ser exibido no Projac, Rio de Janeiro. 

Antes era nos estúdios da Rede Globo em São Paulo. Mais mudanças aconteceram. O 

programa estreou novos quadros e ganhou mais um cenário com cerca 300m2 

construídos, quase o dobro do anterior. 

 A última mudança no cenário do programa aconteceu em abril de 2009. Ana 

Maria Braga ganhou uma “casa de cristal”. O primeiro estúdio transparente voltado para 

a mata, já que o estúdio está situado em plena mata Atlântica no Projac, estúdio da Rede 

Globo, Rio de Janeiro. O nome “casa de cristal” é devido à transparência do ambiente, 

onde tudo passa, a luz do dia passa, a natureza passa, ou seja, o público poderá perceber 

se lá fora o tempo está bom ou ruim. A construção da nova casa levou meses, e 

envolveu centenas de pessoas. Na parte externa da casa, há um lago com peixes da 

espécie carpa e também uma roda d’ água que movimenta a água do lago. Antes de 

entrar na casa, há uma espécie hall ou uma varanda, onde os convidados ficam 

esperando serem chamados pela apresentadora. Já dentro da casa, no meio do estúdio 

existe uma árvore que foi preservada. O seu tronco fica dentro do estúdio, mas a sua 

copa fica na parte externa. O estúdio está disposto em cinco espaços, e todos eles estão 

interligados, ou seja, sem divisória. 

 Entre os móveis da sala de estar estão sofás, mesa de centro e um puf. Ao fundo 

da sala de estar há um telão, que a apresentadora denominou de “janela para o mundo”. 

Ali é onde serão acompanhadas as matérias, entrevistas, notícias etc. 

Na cozinha, além da bancada onde fica o papagaio Louro José, há uma bancada 

maior que serve de suporte para o fogão e também para a preparação das receitas, no 

quadro “culinária do dia”. Atrás dessa bancada ficam dois fornos e a geladeira, que são 

embutidos na parede. Na lateral da cozinha, tem um espaço destinado as propagandas 

que a apresentadora faz dos produtos que patrocinam o “Mais Você”. 
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No espaço da mesa do café da manhã, além das paredes o chão também é de 

vidro, e os convidados poderão apreciar o lago que fica em baixo da casa. Ao lado do 

ambiente do café da manhã está o espaço tecnológico, onde há duas poltronas e uma 

mesa entre elas, que serve de suporte para um notebook, onde a apresentadora poderá 

ficar conectada com o mundo através da internet.  

Ana Maria Braga ganhou um camarim que fica ao lado do estúdio onde o 

programa é transmitido. Esse camarim também serve de escritório para as reuniões de 

pauta. Dentro desse espaço estão as decorações pessoais da apresentadora, como por 

exemplo, fotos, um altar para as imagens dos santos devotados pela apresentadora e 

presentes dos fãs. Para as reuniões de pauta com a produção do programa, Ana Maria 

Braga dispõe de uma pequena sala de estar com sofá e uma mesa que serve de apoio 

para um notebook. Na parte do camarim estão as roupas, sapatos e assessórios que 

fazem parte do figurino da apresentadora. Neste espaço também fica objetos e 

maquiagens que compões a sua produção visual. Fora desse camarim, na parte externa, 

há um pequeno jardim, que dispõe de uma mesa com cadeiras. Ali a apresentadora tem 

a imagem de um Buda, presente dado pela atriz Ana Furtado, e também outras imagens 

de santos, e que segundo Ana Maria Braga reúnem várias crenças e protegem a entrada. 

 

4.2.1 O MAIS VOCÊ 

 

 O programa é centrado na apresentadora, que protagoniza em todos os espaços 

do cenário. Tudo o que é mostrado, também é falado, ou seja, a linguagem verbal 

predomina e dá suporte para a linguagem imagética. Por essa característica, parece ser 

um programa arquitetado para ser “ouvido” enquanto as pessoas desenvolvem outras 

tarefas. 

 No espaço “memorial” do site4 da Rede Globo, é feito um breve relato do 

programa. De acordo com o site, o programa “Mais Você” teve início no dia 18 de 

outubro de 1999, às 13h40, marcando a estréia da apresentadora Ana Maria Braga na 

Rede Globo. Inicialmente o programa foi dirigido por Roberto Faustino, substituído em 

novembro de 1999 por L. P. Simoneti e Cacá Silveira, com supervisão geral de Luiz 

Gleizer e gerência de produção de Ulda Mandu. A partir de outubro de 2007, Boninho 

passou a dirigir o programa. 

                                                 
4 http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-252958,00.html 
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 Na sua primeira fase, o “Mais Você” já era apresentado ao vivo, de segunda à 

sexta-feira, a partir das 13h40. No ano seguinte, passou a ser exibido às 11h, 

diretamente dos estúdios da TV Globo em São Paulo. A partir de março de 2001, o 

programa teve seu início antecipado para 8h. Desde março de 2008, passou a ser 

transmitido da Central Globo de Produção, o Projac, no Rio de Janeiro. Hoje o 

programa tem a duração de uma hora e meia. 

 Na fase inicial do programa, além da participação do jornalista Heitor Cony, que 

escrevia crônicas diárias para serem lidas pela apresentadora, na equipe jornalística 

estava presentes os jornalistas Evaristo Costa, Regina de Lemos e Lúcia Soares, que 

faziam pautas de temas variado, e que estavam sob a direção de Paulo Buffara. Já nas 

narrações em off, a voz era da radialista Lilian Roy, dona da primeira voz feminina a 

anunciar a programação da Rede Globo nos comerciais da emissora. 

 O programa aborda temas variados e tem como foco principal o público 

feminino, mas não deixa de lado todas as pessoas que ligam a televisão para tomar seu 

café da manhã antes de ir para o trabalho. Ao decorrer da programação a telespectadora 

pode acompanhar temas como moda, beleza, comportamento, saúde, prestação de 

serviço, entretenimento, as principais notícias do dia, entrevistas com artistas e o quadro 

de maior sucesso, a culinária. 

 As receitas preparadas no “Mais Você” ficam disponíveis ao público no site do 

programa. Todas as receitas passam pela aprovação de Ana Maria Braga, que participa 

da execução das receitas e também experimenta cada uma delas antes de irem ao ar. Em 

abril de 2003, foi tão grande o número de acessos a uma receita de um pudim de maria-

mole, que o site chegou a ficar fora do ar por quase um dia inteiro. 

 Ainda na primeira fase do programa, os quadros sobre moda e beleza ficaram 

conhecidos pela participação da consultora de moda Glória Kalil, que fornecia dicas e 

informações sobre tendências e eventos, e também pelo maquiador e cabeleireiro Duda 

Molinos, que demonstrava diariamente sua técnica e dava dicas às telespectadoras. 

Em outubro de 2001, o programa comemorou seus dois anos. Um programa 

especial foi apresentado, com os melhores momentos. Atendendo aos pedidos do 

público, foram reprisadas cenas da estréia de Ana Maria Braga na TV Globo, dos 

quadros de maior sucesso, e das matérias com os temas mais comentados na época. 

Neste mesmo ano de 2001, a apresentadora descobriu o seu segundo câncer. Os 

programas passaram a ser gravados. Durante a etapa final do seu tratamento, Ana Maria 

Braga passou a fazer algumas inserções ao vivo no programa, que eram intercaladas por 
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matérias gravadas. Quatro meses depois, Ana Maria Braga voltou a apresentar o 

programa ao vivo. 

No quadro de culinária, Ana Maria Braga protagonizou cenas que marcaram o 

seu público, como por exemplo, ao comprovar o acerto da receita do dia, ela mexia em 

diversos ímãs que decoravam a geladeira, e que reproduziam sons de vários animais. 

Após a prova da receita, ela se “escondia” de baixo da mesa para terminar de saborear o 

prato. Hoje em dia, quando a apresentadora prova as receitas o seu novo bordão é o 

“humm”. Entre os outros bordões mais conhecidos estão “acorda menina”, “yes”, “é 

nóis”, “chama os cachorros, Cezinha” e “um pé lá, outro cá, volto já”. 

Um personagem que ganhou espaço no programa foi o papagaio Louro José, que 

acompanha Ana Maria desde o programa que ela apresentava em outra emissora. 

Quando Ana Maria foi para a Rede Globo em 199, o Louro José foi junto. O Louro José 

é um boneco, que mistura artifícios de fantoches tradicionais com a tecnologia de 

controle remoto. Criado pela apresentadora, o papagaio é interpretado pelo ator Tom 

Veiga, que foi assistente de estúdio no programa Note e Anote, na Rede Record. Com 

um grande apelo entre as crianças, o papagaio ganhou, inclusive, uma versão de 

brinquedo. 

Ao longo dos anos o programa passou por mudanças, nas aberturas, nos cenário 

e nos quadros. Em 2002, saídas de estúdio e seqüências externas foram exibidas, como 

os quadros Receita de família e Visita ao artista. Para fazer essas matérias, a 

apresentadora dispunha de seu trailer, batizado de Dino. 

A partir de 2003, o Big Brother Brasil, na sua terceira edição, passou a fazer 

parte do “Mais Você”. Neste ano, Ana Maria Braga fez uma participação ao vivo no 

reality show, conversando pelo telão com os confinados na casa. Desde então, a 

apresentadora passou a receber em seu programa, a cada semana, a visita dos 

competidores que eram eliminados. 

No sétimo aniversário do “Mais Você”, em 2006, Ana Maria Braga comandou 

um programa especial ao vivo, direto da diretamente da Oktoberfest de Blumenau, 

Santa Catarina. 

No dia 31 de março de 2008, com o slogan “Mais Você pelo Brasil”, após ter a 

produção transferida para o Rio de Janeiro, o programa estreou com novos quadros, 

personagens e um cenário com cerca de 300m², quase o dobro do cenário anterior. 

Já em abril de 2009, Ana Maria Braga realizou o sonho de ter um novo cenário, 

conhecido como “casa de cristal”, O programa atual é divido em quatro blocos. No 
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primeiro bloco a apresentadora fala sobre as atrações que haverá no programa, quando 

tem o café da manhã a apresentadora chama um artista, ou então, da sua sala de estar, 

apresenta matéria prestando serviço ao público ou convida um entrevistado. As matérias 

exibidas no programa têm duração de três a cinco minutos, dependendo da importância 

e da repercussão do assunto envolvido. Durante as matérias o público de casa pode 

enviar comentários e perguntas através de mensagens pelo celular (SMS), que são 

passadas na parte inferior do vídeo. No segundo bloco, Ana Maria Braga conversa com 

a jornalista Sandra Annemberg, que está em São Paulo, sobre as principais notícias do 

dia. As duas comentam as notícias. Em alguns programas Ana Maria Braga lê a 

mensagem do dia, ou então chama o público para votar na enquete do dia, a votação é 

pelo site do programa. O terceiro bloco é destinado à culinária. Dependendo da receita, 

esse bloco pode durara até dez minutos. No quarto e último bloco, a apresentadora da 

mais alguma informação para o público, diz quais os artistas que estão de aniversário no 

dia e encerra o programa. Algumas vezes o programa acaba com música, com a 

participação de um cantor ou dupla. Na volta de cada intervalo comercial, que dura em 

média cinco minutos, Ana Maria Braga faz propaganda de alguns produtos, como por 

exemplo, sabão em pó Omo, protetor solar Sundown, Embratel, Embeleze, Johnson´s, 

entre outros. Esse merchandising leva cerca de dois a três minutos. O programa também 

dá oportunidades para que as telespectadoras participem, por meio de telefones, vídeos 

que podem ser mandados para o site do programa, cartas, e-mail e mensagens SMS. 

Tudo isso para manter uma interatividade entre a apresentadora e o público de casa, 

tornando-os mais próximos. 

No dia 5 de novembro de 2009, Ana Maria apresentou o programa especial de 

dez anos do “Mais Você”. O programa foi exibido ao vivo, direto da casa de espetáculos 

Credicard Hall, em São Paulo. Cerca de 1.500 pessoas estavam presentes na platéia. 

Entre os convidados estavam os cantores Zezé di Camargo e Luciano, responsáveis pela 

animação do público, Pedro Bial, que escreveu um texto em homenagem a 

apresentadora. Para o café da manhã foram convidados o publicitário Washington 

Olivetto, a jornalista Sandra Annemberg, o piloto Felipe Massa, a jogadora de futebol 

Marta, a empresária Viviane Sena, o apresentador Serginho Groisman, a atriz Mariana 

Rios, a comediante Fabiana Carla, a consultora de moda Glória Kalil e a modelo Luiza 

Brunet. Entre os convidados também estavam dez chefes de cozinha que acompanharam 

Ana Maria Braga ao longo dos anos, e fizeram diferentes tipos de rizoto, que foram 

servidos para toda a platéia em potinhos personalizados e também dez artesãos, que 
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escolheram dez pessoas da platéia e as ajudaram a confeccionar bonecas que melhor 

representasse a apresentadora Ana Maria Braga e os dez anos do programa. O número 

“dez” esteve presente em vários momentos do programa. Foram dez convidados para o 

café da manhã, dez chefes de cozinha para preparar os dez tipos de rizoto, dez artesãos 

que ajudaram as dez pessoas da platéia no artesanato, dez carros foram sorteados, além 

dos muitos microondas e livros (livro “Mais Você Dez Anos) que a apresentadora 

distribuiu como prêmios nas gincanas. O programa especial de dez anos reuniu uma 

equipe de 450 profissionais, 80 bailarinos que coreografaram a platéia e 100 aprendizes 

que ajudaram na distribuição do rizoto para a platéia. O programa foi exibido pela 

manhã e teve duração de três horas. O “Mais Você Especial 10 Anos” terminou com a 

entrada de um bolo que tinha quatro andares e pesava 15 kg, recheado de damasco e 

côco. 

Nesses dez anos de programa, o “Mais Você” recebeu diversos prêmios. Em 

2003, venceu o Prêmio Austregésilo de Athayde, na categoria de Melhor Programa de 

Variedades, e o Prêmio Cet de Jornalismo, pela reportagem mais criativa e original. Em 

2006, recebeu o Prêmio Wyeth Consumer Healthcare de Jornalismo, na categoria Mídia 

Eletrônica – Televisão, com a matéria “Osteoporose – O que é e como prevenir”. Ainda 

em 2006, o Mais você foi agraciado com o Prêmio Qualidade Brasil, como o Melhor 

Programa com Temática Feminina. 

 

4.2.2 ANA MARIA BRAGA 

 

 Ana Maria Braga Maffei5 (60 anos), nasceu em São Joaquim da Barra, São 

Paulo, em 1 de Abril de 1949. Filha única do casal Antônio Maffei e Marieta das 

Loudes, passou sua infância, dos nove aos treze anos, estudando no colégio de freiras, 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Franca, interior do estado de São Paulo. Já na 

adolescência, fugiu de casa para cursar biologia na Universidade de São Paulo, em São 

José do Rio Preto. Pra conseguir bancar os estudos, começou a trabalhar. 

 Já bióloga, Ana Maria foi para a cidade de São Paulo fazer especialização em 

sua área. Para se sustentar, conseguiu um emprego na extinta TV Tupi, onde trabalhou 

como apresentadora de telejornais, shows e estreou num programa feminino ao vivo. 

Apostando nesse novo seguimento, Ana resolveu investir e cursou a faculdade de 

                                                 
5 Biografia encontrada no endereço http://anamariabraga.globo.com/home/anamaria/biografia.php 
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jornalismo. Com o incerramento da TV Tupi, Ana Maria Braga partiu para a Editora 

Abril, onde trabalhou como assessora de imprensa e diretora comercial das revistas 

femininas. 

 Por mais de dez anos, Ana Maria esteve afastada da televisão. Só em 1992, Ana 

voltou para as telas, produzindo, dirigindo e apresentando o programa “Note e Anote”, 

na Rede Record. Ficou sete anos a frente do programa, o que lhe rendeu muitos 

prêmios, entre eles, um título de maior permanência no ar, no Guiness Book, hoje 

conhecido como Livro Guiness dos Recordes. De segunda à sexta-feira chegou a ficar 

no ar das onze horas da amanhã até as dezoito horas. 

 Em julho de 1999, após algumas divergências com a direção da Rede Record, 

Ana foi para Rede Globo. Junto com seu fiel companheiro, Louro José6, estreou o 

programa “Mais Você” na tarde do dia 18 de Outubro do mesmo ano. O bordão “acorda 

menina” iniciou o programa. O programa virou hábito de muitas pessoas, e tornou-se 

um sucesso de audiência. 

 Com a descoberta do segundo câncer (no intestino), considerado tão raro, a 

apresentadora na manhã do dia 26 de agosto de 2001, decidiu dividir com o seu público 

as dores e as incertezas de uma luta que ela venceria sem constrangimentos, e venceu. 

Ainda nesse mesmo dia, Ana Maria Braga foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em 

São Paulo, e iniciou o tratamento de quimioterapia.  O primeiro câncer descoberto pela 

apresentadora foi em 1991, câncer de pele. Junto com outras celebridades que també 

tiveram câncer, Ana Maria contou sobre a experiência que teve com a doença no livro 

“A força da fé” da jornalista  Iva Oliveira. 

 Dois anos depois o programa invadiu as ruas, aproximando-se do público. Em 

2005, os amigos do programa, entre eles celebridades e anônimos, receberam das mãos 

de Ana Maria Braga o troféu Mais Você. Uma maneira de agradecer os inúmeros 

momentos inesquecíveis. No ano seguinte ana maria apresentou o primeiro programa 

fora do Brasil, na Alemanha, onde acontecia a Copa. 

 No ano de 2008, o programa mudou-se para a cidade do rio de Janeiro. E cada 

vez mais moderno, o “Mais Você” entrou na onda dos games, casais e profissionais 

(Super Chef) formaram-se no palco. No ano seguinte Ana Maria realiza o grande sonho, 

                                                 
6 Fantoche em forma de papagaio, controlado por Tom Veiga. Antes estava presente em alguns quadros 
como figurante do “Note e Anote”. Com o sucesso migrou junto com a apresentadora para a Rede Globo 
e hoje participa de todo o programa. 
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o programa ganha uma casa nova. Uma casa toda de vidro no meio da mata atlântica, e 

é nessa casa de cristal, como é conhecida, que o “Mais Você” contunia fazendo história. 

 Em entrevista ao site Terra7, Ana Maria Braga conta que se dedica ao programa 

quinze horas por dia, e que o seu maior desejo é ter um programa de auditório. Duas 

características principais do é paixão e emoção. Ana Maria Braga não tem medo de 

demosntrar seus sentimentos no ar. Exemplo disso foi no dia da inauguração do seu 

novo estúdio, a casa de cristal, em abril de 2009. Ana Maria queria mostrar o primeiro 

nascimento, relacionando-o com a sua chegada a casa nova. No primeiro bloco do 

programa foi mostrado o nascimento ao vivo de Frederico, onde a apresentadora, no 

estúdio, chorou junto com os familiares de Nara e Guilherme, os pais de frederico, que 

estavam no hospital em São Paulo, com o Fabrício Bataglini, repórter do programa. 

 A apresentadora já passou por três casamentos. O primeiro com o economista 

Eduardo de Carvalho (67 anos), durou treze anos e com ele Ana Maria teve seus dois 

filhos Mariana (25 anos) e Pedro (24 anos). Em 1997, a apresentadora casou-se com o 

seu ex segurança e motorista Carlos Madrulha (45 anos). O casamento durou cinco 

anos, e após o término, Carlos continua cuidando dos negócios da apresentadora como 

seu empresário. No dia 31 de março de 2007, Ana Maria casou-se pela terceira vez. O 

atual marido, desenove anos mais jovem que a apresentadora é o empresário Marcelo 

Frisoni (41 anos). Desde que a apresentadora mudou-se de São Paulo para apresentar o 

programa no Rio de Janeiro, o casal mora em casas separadas. Ela no Rio e ele na 

capital paulista. 

 Para a comemoração dos dez anos do “Mais Você”, no dia 5 de novembro de 

2009, Ana Maria Braga mudou o visual, a apresentadora alongou os cabelos e fez 

mechas. Mas optou por manter a cor dos cabelos que usa desde 2003, quando seu 

cabelereiro, Mauro Freire escureceu a raíz e deixou loiro o resto dos cabelos. O 

responsável por essa última trabsformação de Ana Maria Braga, que durou cerca de oito 

horas, também foi Mauro Freire, que atendeu a uma exigência da apresentadora, ficar 

com os cabelos no corte “chanel”. 

 Como o seu trabalho expõe a imagem da jornalista Ana Maria Braga 

diariamente, ela tornou-se uma figura disputada pelas revistas de celebridade. O público 

gosta de acompanhar a sua rotina em família, viagens etc. 

 

                                                 
7 http://exclusivo.terra.com.br/interna/0,,OI346811-EI1118,00.html 
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4.3 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE 

 

 Nesta análise, focamos as estratégias de fala marcadas pela seleção lexical, 

conforme propõe van Leeuwen apud Pinheiro (2002). De acordo com van Leeuwen 

apud Pinheiro (2002, p.66), as práticas sociais dizem respeito àquilo que as pessoas 

fazem, com maior ou menor grau de liberdade, porque são estabelecidas por costume ou 

prescrição. Ou seja, elementos que se integram dinamicamente, compõem as práticas 

sociais. Para Pinheiro (2002), em todas as práticas sociais existem participantes, 

atividades, objetivos e relacionamentos. 

 Os agentes ou então atores sociais podem ser caracterizados como excluídos ou 

incluídos. O primeiro ocorre quando não há explicitação dos agentes humanos, ou seja, 

estes estão encobertos por estratégias discursivas. Já o segundo, se dá quando os agentes 

são personalizados ou “impersonalizados”. 

 

Quando personalizados podem ser categorizados em termos de sua identidade 
(idade, gênero, classe social, aparência física). Podem ser identificados pela 
sua função na sociedade (profissão ou atividade social). Ainda como atores 
podem ser nominados de modo formal ou informal, por honoríficos ou por 
relações familiares; podem também, serem avaliados positiva ou 
negativamente (PINHEIRO, 2002, p.67). 

 

O mapeamento realizado, num primeiro momento descritivo, serve para 

explicitar as identidades das participantes, apresentadora e telespectadora(s), bem como 

o modo como elas são identificadas na atividade, ou seja, o programa “Mais Você”. 

Para isso são consideradas as escolhas lexicais e gramaticais, as imagens e os aspectos 

visuais. 

Dessa forma, recortamos como exemplo alguns fragmentos do texto-programa. 

Procuramos identificar os grupos coletivos a quem a apresentadora Ana Maria Braga, 

faz referência e também a relação entre apresentadora e telespectadora, marcada pelo 

uso dos pronomes pessoais “nós” e “você”. 

A apresentadora Ana Maria Braga, durante o seu programa “Mais Você”, 

transmitido pela Rede Globo, faz uso de várias estratégias de interação que atinge sua 

telespectadora e, dessa forma, estabelece relações mais ou menos simétricas e 

“amigáveis” com seu o público. Para isso, utiliza recursos, como falar a mesma 

linguagem e, com isso, mostrar que conhece os desejos e as demandas da telespectadora 

(TALBOT, apud PINHEIRO, 2002, p.67). 
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O uso dos pronomes pessoais “nós” e “você” revelam traços da relação 

estabelecida no programa “Mais Você”, entre a apresentadora Ana Maria Braga e seu 

público, nos diferentes momentos do programa. 

Já o pronome “nós”, além de indicar a 1ª pessoa, de acordo com a gramática 

normativa, pode assumir diferentes significados e valores a partir do contexto no qual 

está inserido, e também através da escolha feita pela apresentadora. Dessa forma, o uso 

do pronome “nós” deixa claro a participação da apresentadora dentro da comunidade 

discursiva, que ora inclui a telespectadora, ora a exclui do grupo. Fairclough apud 

Pinheiro (2002) denomina personalização sintética, essas estratégias de aproximação. 

Logo, o “nós-inclusivo” significa que, apresentadora e telespectadora estão inseridas no 

mesmo grupo e, o “nós-exclusivo” significa que, a apresentadora e outros atores (equipe 

do programa e emissora) estão no mesmo grupo. Nesse último caso, a telespectadora 

não participa e/ou compartilha do mesmo grupo com a apresentadora. 

Inserida nesta análise, também podemos encontrar a expressão “a gente”, 

utilizada pela apresentadora Ana Maria Braga, em alguns momentos do programa “Mais 

Você”, para substituir o pronome “nós”. Então, o pronome “nós” e a expressão “a 

gente” serão aqui referenciados como “nós”, faremos a distinção apenas em relação à 

identificação dos participantes, “nós” no sentido de inclusivo e “nós” no sentido 

exclusivo. 

Quando a apresentadora Ana Maria Braga dirige-se a telespectadora e faz uso do 

pronome “você”, podemos considerar isso, como uma estratégia de 

aproximação/distanciamento entre a apresentadora e seu público. O pronome “você”, 

que inclusive, está inserido no nome do programa (“Mais Você”), é usado pela 

apresentadora Ana Maria Braga quando ela quer tratar diretamente com suas 

telespectadoras. Quando se dirige assim a elas, a apresentadora, Ana Maria Braga, cria a 

ilusão de falar individualmente com cada uma das telespectadoras. E, com isso, reforça 

a idéia de aproximação quando chama a telespectadora de “minha amiga”. Mas, embora 

aproxime, a apresentadora e as telespectadoras não estão incluídas no mesmo grupo. 

No âmbito geral, as estratégias de interação da apresentadora Ana Maria Braga 

com o seu público no programa “Mais Você”, da Rede Globo pode ser assim 

interpretados: 
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4.3.1 A inclusão com estratégia de afeto: o nós 

 

 
FIGURA 1 (programa exibido 19/11/2009) 

 

Ex 1: Ana Maria Braga (AMB) -  Nada melhor do que saber as notícias do dia. 

Para isso nós temos a participação, sempre muito especial, da jornalista Sandra 

Annemberg. Bom dia Sandra. 

 

Quando a apresentadora faz uso do pronome nós, no sentido de inclusão, e que 

deixa clara a participação da apresentadora e telespectadora no mesmo grupo, significa 

uma estratégia que Ana Maria Braga utiliza para aproximar-se da telespectadora e 

assim, estabelecer uma relação amigável. 

 

 
FIGURA 2 (programa exibido 19/11/2009) 
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 Ex 2: AMB - A gente tem que estar menos ligado nas coisas, e mais ligado nas 

coisas que interessam que são as pessoas. Crianças principalmente. Eu acho que é esse o 

alerta que fica. (caso da mãe que esqueceu a filha de seis meses dentro do carro porque 

mudou a rotina) 

 

 A expressão “a gente”, muitas vezes é usada entre atores durante uma conversa 

informal, que partilham de relações amigáveis e simétricas. Neste segundo exemplo, a 

expressão “a gente” substitui o pronome “nós”. Aqui está reunida no mesmo grupo, a 

apresentadora, a jornalista e a telespectadora. 

 

 
FIGURA 3 (programa exibido 20/11/2009) 

 

Ex 3: AMB - Eu vou falar com a Rosana Jatobá que está aqui com a gente hoje. 

 

Aqui, mais uma vez, a expressão “a gente” substitui o pronome “nós”. Quando 

Ana Maria Braga diz que “Rosana Jatobá que está aqui com a gente hoje”, a expressão 

“a gente” inclui a apresentadora e a telespectadora no mesmo grupo. Essa estratégia de 

aproximação causa na telespectadora um sentimento de amizade em relação a 

apresentadora, o que resulta na fidelização dessa telespectadora com o programa “Mais 

Você”.  
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FIGURA 4 (programa exibido 20/11/2009) 

 

Ex 4: AMB - Com tudo isso que a gente ta vendo, você que dá sempre as 

informações do tempo pra gente, dizendo que essa frente fria ta avançando, ela vai 

chegar até Rio de Janeiro, litoral de São Paulo até o final de semana? 

 

Após assistir a uma matéria sobre os estragos das chuvas nos últimos dias, Ana 

Maria Braga faz um comentário com a jornalista Rosana Jatobá após a matéria. Nesse 

comentário, quando ela faz uso da expressão “a gente”, ela insere no seu grupo, a sua 

telespectadora. 

 

 
FIGURA 5 (programa exibido 20/11/2009) 

 

Ex 5: AMB - Ta bom Rosana, mais alguma notícia para a gente essa manhã? 
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Quando a apresentadora questiona a jornalista se ela tem mais alguma notícia, 

Ana Maria Braga inclui no questionamento a telespectadora, ou seja, é a telespectadora 

que quer saber que há mais alguma notícia nessa manhã. A apresentadora faz essa 

ligação entre a telespectadora e a jornalista Rosana Jatobá. 

 

4.3.2 O “nós” no sentido exclusivo 

 

Em algumas situações a apresentadora Ana Maria Braga faz uso do pronome “nós”, mas 

neste caso, excluindo a telespectadora do seu grupo, que estão presentes a 

apresentadora, a sua equipe e a emissora. 

 

 
FIGURA 6 (programa exibido 16/11/2009) 

 

Ex 1: Ana Maria Braga - Aí nós pedimos pra nossa repórter Jaqueline Silva, que 

foi ontem para Belford Roxo, outro município olha danado pela chuva. 

 

Neste exemplo, fica claro que o “nós” refere-se à apresentadora Ana Maria 

Braga, sua equipe e emissora. Foram eles, os quais estão inseridos no mesmo grupo que 

pediram para a repórter ir até o município atingido pela chuva. Ou seja, a telespectadora 

não participa desse grupo. 
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FIGURA 7 (programa exibido 16/11/2009) 

 

Ex 2: AMB - Que a gente alertou aqui ontem, a água suja. Pode dar qualquer 

tipo de doença nas áreas alagadas. Aí a gente foi ver de perto essas famílias. 

 

Quem faz o alerta aqui sobre as doenças que essas enchentes podem causar é o 

grupo da apresentadora, ou seja, ela, sua equipe e a emissora. Mais uma vez a 

telespectadora é excluída desse grupo, permanecendo apenas no grupo da audiência, o 

que provoca o distanciamento da apresentadora Ana Maria Braga com o seu público. 

 

 
FIGURA 8 (programa exibido 16/11/2009) 

 

Ex 3: AMB - Eu não me lembro nesses últimos anos, pelo menos, que a gente 

têm dado notícias e falado de chuvas que sempre acontecem antes da entrada do verão, 

mas eu não me lembro de nenhuma época, comigo fazendo jornalismo. 
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Neste caso a expressão “a gente” está substituindo o pronome “nós”, que aqui 

exclui totalmente a telespectadora da fala. A expressão “a gente” está se referindo a 

apresentadora, a sua equipe e a emissora. 

Mais uma coisa que notamos durante a análise das edições do programa “Mais 

Você”, é que no quadro “notícias do dia”, a conversa é apenas entre a apresentadora 

Ana Maria Braga e a jornalista Sandra Annemberg. A telespectadora é visualmente 

excluída. Notamos isso, devido à apresentadora estar, na maioria das vezes de costas 

para a câmera, ou então olhando apenas para o telão que está na sala de estar, que ela 

denominou de “janela para o mundo”, onde a imagem da jornalista que está em São 

Paulo é transmitida. Podemos acompanhar isso nos quatro exemplos que seguem. 

 

 
FIGURA 9 (programa exibido 16/11/2009) 

 

 
FIGURA 10 (programa exibido 16/11/2009) 
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FIGURA 11 (programa exibido 17/11/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 (programa exibido 17/11/2009) 

 

4.3.3 O afastamento como estratégia de imparcialidade/distanciamento: o você 

 

 O pronome “você” é um recurso utilizado pela apresentadora Ana Maria Braga 

que causa aproximação, já que há uma simulação de interação face a face com a 

telespectadora. Quando se dirige desse modo à (s) telespectadora (s), Ana Maria Braga 

atende a um pedido da audiência e que é atendido pela própria apresentadora. 
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FIGURA 13 (programa exibido 16/11/2009) 

 

 Ex 1: Ana Maria Braga - Eu me coloco no lugar dessa mãe e desse pai que já ta 

com a criança com problema. Já ta aí por alguma razão muito justificada, e derrepente 

você recebe uma notícia dessas. (caso da técnica de enfermagem que aplicava doses 

sedativas em bebês recém nascidos, em Porto Alegre) 

 

 Nesse momento, quando a apresentadora se exclui da comunicação que é 

dirigida apenas para a telespectadora, Ana Maria Braga insinua que “você”, ou seja, a 

telespectadora não está livre de passar por uma situação semelhante a essa. 

 

 
FIGURA 14 (programa exibido 16/11/2009) 
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Ex 2: AMB - Cinco homens e cinco mulheres, quem será que vai levar 50 mil 

reais, mais um carro zero, e ainda a possibilidade de uma carreira já consolidada. Você 

vai acompanhar tudo aí em casa! Quer ver? Dá uma olhadinha! (Concurso Super Chef) 

 

 O uso do pronome “Você”, individualiza a telespectadora no grupo coletivo de 

audiência. Ou seja, essa estratégia é uma maneira de produzir uma conversa dirigida a 

uma determinada telespectadora, individual. Mas sabemos que essa individualização 

não existe, já que a audiência é concebida por um grupo hegemônico, e também porque 

os meios de comunicação enunciam para determinados grupos da sociedade, nesse caso 

o programa “Mais Você” fala para as mulheres. 

 

 
FIGURA 15 (programa exibido 17/11/2009) 

 

Ex 3: AMB - Então se você tiver que passar por aquela região ali, evitem sair 

nesse momento porque [você] vai parar e vai ficar esperando no trânsito! 

 

Ana Maria Braga quando utiliza o “você”, ela simula um diálogo personalizado 

com “aquela única” telespectadora. Mas o que realmente ocorre é uma fala coletiva, que 

é dirigida para todo o grupo de telespectadoras que compõe o público do programa. 

Quando a telespectadora escuta o “você”, ela sente-se evidenciada pela apresentadora, 

ou seja, tem a impressão que Ana Maria Braga está falando diretamente com ela e só 

com ela. 
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FIGURA 16 (programa exibido 17/11/2009) 

 

Ex 4: AMB - Você tem cachorro? Ama bicho? Gosta de cachorro em casa? Ou 

não tem cachorro em casa, mas gosta do bicho? Se você mora em casa o problema fica 

menor, porque o vizinho não pode reclamar que o cachorro latiu, mas quem vive em 

apartamento já deve ter ouvido muita reclamação. 

 

 
FIGURA 17 (programa exibido 19/11/2009) 

 

Ex 5: AMB - Você vai para uma frigideira, pega uma pêra. Eu vou deixar ela 

(pêra) aqui, uns cinco minutos, até você ver que ela ta ficando transparente. 

 

Aqui fica explícito o caráter institucional do programa “Mais Você”, ou seja, o 

papel de orientador que ele exerce e que é característico desse tipo de programa. No 

exemplo 16, a apresentadora Ana Maria Braga, que possui uma solução e vai apresentá-
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la para a telespectadora, ensinado-a como é que se deve fazer. Já no exemplo 17, Ana 

Maria Braga sabe como é que se prepara a receita e passa essas informações para a 

telespectadora. Aqui os papéis de apresentadora e telespectadora são distintos, ou seja, 

cada uma tem uma função, sendo uma diferente da outra. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO 

(EMISSÃO/RECEPÇÃO 

 

Para compreendermos mais o objeto de estudo em questão, ou seja, as 

estratégias de interação da apresentadora Ana Maria Braga com o público do programa 

“Mais Você”, diversos caminhos foram percorridos. Antes da análise, o programa “Mais 

Você” era apenas mais um programa de entretenimento transmitido pela Rede Globo. 

Para a pesquisa ser levada a diante, o olhar como espectadora foi deixado de lado. 

Realizamos, assim, uma visão mais aprofundada sobre o objeto empírico. 

Para dar início a pesquisa, foi necessária uma revisão de literatura para 

esclarecer as ideias que foram refletidas e os indícios obtidos através da observação. No 

início tínhamos apenas pistas de que a apresentadora Ana Maria Braga utilizava 

estratégias discursivas que atingiam sua telespectadora durante a apresentação do 

programa “Mais Você”. Essas pistas surgiram através de uma análise crítica feita sobre 

a apresentadora Ana Maria Braga. 

Dessa forma, nos aprofundamos no conceito de televisão como dispositivo de 

enunciação, o que intensificou o significado do termo contrato de leitura e a 

confirmação de técnicas discursivas utilizadas na apresentação do programa “Mais 

Voe”. A partir disso, entendemos também que a mídia por si só estabelece uma relação 

entre os comunicantes e, assim, constrói essa mediação através de uma infinidade de 

símbolos, interferindo em outros campos e produzindo assim, uma série de sentidos no 

receptor. 

No programa “Mais Você”, todo o processo de construção de vínculo está 

baseado na apresentadora, na sua fala, nos seus gestos e também no cenário que a 

envolve. Esses vínculos na televisão estão constituídos principalmente pelo enunciado e 

também por uma cadeia de movimentos, realizado pelo sujeito comunicante, seja este 

movimento por meio da linguagem verbal ou não-verbal. A primeira possibilita o ato de 

fala, já a segunda está relacionada aos posicionamentos, expressões faciais, gestos e 

olhares. São esses movimentos que formam as interações que compõe o conjunto de 

enunciados simbólicos. E as trocas de mensagens, saberes e experiências se dão através 

dessa interação. 

A análise mostra as estratégias de interação que a apresentadora Ana Maria 

Braga faz uso durante a exibição do programa “Mais Você”. Mostra também os 

momentos em que a apresentadora se aproxima da telespectadora, como estratégia de 
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afeto, e também quando ela se afasta da telespectadora, como estratégia de 

distanciamento, utilizando os pronomes “nós” e “você” respectivamente. Comparando 

as cinco edições analisadas do programa, percebemos que essas estratégias se repetem 

em todas elas.  

Entendemos que para estabelecer uma relação de vínculo entre apresentadora e 

telespectadora, em alguns momentos do programa “Mais Você”, a apresentadora Ana 

Maria Braga inclui, estrategicamente, a telespectadora no seu grupo, proporcionando a 

ela (telespectadora) um sentimento de amizade entre as duas. Para isso, a apresentadora 

faz uso do pronome “nós”, neste caso inclusivo, e também da expressão “a gente”, que 

substitui esse pronome, mas que tem o mesmo efeito. No entanto, quando a 

apresentadora faz uso do pronome “você”, ela está diferenciando o seu grupo do grupo 

em que a telespectadora está incluída, ou seja, o grupo da audiência. Neste acaso ainda, 

o uso do pronome “você” pode ter uma avaliação positiva em relação à telespectadora, 

já que, quando a telespectadora escuta o “você”, sente que o que está sendo dito pela 

apresentadora é dirigido somente para ela. O que causa a impressão de estar recebendo 

algo individual. 

No quadro “Notícias do Dia” com a jornalista Sandra Annemberg, percebemos 

que a conversa é apenas entre apresentadora e jornalista. Isso porque, em muitos 

momentos da análise vimos que Ana Maria Braga se posiciona de costas para a câmera, 

ou seja, de costas para a telespectadora, já que a câmera pode ser comparada com os 

“olhos” da telespectadora, o que infere uma situação de exclusão dessa telespectadora 

na conversa entre as duas “globais”. Aqui também, Ana Maria Braga faz uso do 

pronome “nós”, mas já no sentido exclusivo. Ou seja, no grupo da apresentadora está 

inserida apenas a sua equipe e a emissora, o que nos leva a entender que a 

telespectadora fica de fora deste grupo. 

Já em outro quadro, a “culinária do dia”, a apresentadora Ana Maria Braga se 

coloca num papel de “professora”, ou seja, que tem uma nova receita, fácil e deliciosa, 

para ensinar a sua telespectadora em casa. 

Quando matérias são apresentadas no programa “Mais Você”, é com o objetivo 

de prestar um serviço a telespectadora. Ou então podemos dizer que Ana Maria Braga 

tenta apresentar uma solução pra um determinado problema. Na edição do dia 17 de 

novembro, a telespectadora pôde conferir uma matéria sobre quais são as melhores 

raças de cães para se ter em apartamento, e que não provoque incômodo aos vizinhos. 
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Com essa pesquisa, acreditamos estar contribuindo para o campo da 

comunicação, na medida em que se estudam as relações da sociedade que estão 

aplicadas nesse dispositivo televisivo, que faz parte do meio social em que vivemos. Os 

artifícios que encontramos no modo como a apresentadora Ana Maria Braga apresenta o 

programa “Mais Você”, também podem ser encontrados quando interagimos com outra 

pessoa em nosso cotidiano. Com isso percebemos que a comunicação está presente em 

todas as esferas seja ela midiática, psicológica, antropológica ou sociológica. 

Para concluir, consideramos que esta pesquisa pode ser levada a diante para 

novos estudos sobre o objeto. Entre as possíveis temáticas futuras que poderão ser 

abordadas, está a recepção do programa “Mais Você”, já que foi confirmada a 

existência das estratégias de interpretação de uma produção televisual, seria relevante, 

neste caso, que compreendêssemos de que forma isso é percebido pelo receptor. 
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