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RESUMO 

O estudo se insere nas discussões sobre como estratégias discursivas podem configurar 

através de modos de endereçamento, a identidade de uma âncora em um programa 

esportivo na televisão, estabelecendo um contrato de leitura. Neste sentido, investigam-

se as representações sociais da apresentadora/jornalista Alice Bastos Neves, no 

programa Globo Esporte da RBSTV/RS. Esta delimitação temática orientou a questão 

norteadora de pesquisa, que busca responder a seguinte problematização: Quais são as 

estratégias usadas pela jornalista Alice Bastos Neves, no programa Globo Esporte RS? 

Decorrente desta questão, outras foram levantadas como: Que linguagem a 

apresentadora utiliza para se diferenciar dos demais repórteres? Que figurinos a 

jornalista usa para construir a sua imagem no programa? Que linguagens gestuais são 

emblemáticas da apresentadora? Que traços discursivos são característicos da âncora? O 

intuito do trabalho é compreender as estratégias discursivas da jornalista, como mestre 

de cerimônias, na condução do programa. A partir disso, os objetivos específicos são: 

descrever os modos de apresentação da jornalista, sistematizar suas singularidades e 

analisar a deflagração de sentidos. Para dar conta desta proposta, usou-se processo 

observacional e metodologias qualitativas. Trata-se de uma pesquisa interpretativa que 

utilizou-se da  análise do discurso para “descontruir” a personagem de Alice Bastos 

Neves no programa Globo Esporte RS. Teoricamente, o estudo está estruturado a partir 

de autores como: Coelho, Peruzollo, Fausto Neto, Sodré, Goffman, Rezende, Traquina e 

Verón, entre outros. 

Palavras-chave: Televisão; Jornalismo Esportivo; Âncora Feminina; Contratos de 

Leitura. 

ABSTRACT 

This paper is about discussions on how the discursive strategies may configure, through 

ways of addressing, the identity of a sports show TV hostess, establishing a reading 

contract. Thus, the social representations of the jornalist and TV hostess Alice Bastos 

Neves, from the program ‘Globo Esporte’, on ‘RBS’ television channel. This theme 

limit guided the main question of this research, which aims to answer the following: 

What are the strategies are used by Alice Bastos neves in her program on ‘RBS’ 

television? From this first question there also others: What kind of language does she 

use to be different from the other jornalists? What outfit does she wear on the program? 

What are her characteristic gestures? What are her main discursive traits? The principal 

aspect of this study is to figure out Alice’s strategies as a hostess in a sports program. 

From this point of view, its specific objectives are: describe the ways she uses to host 

her program, sort out her singularities and analyse the sense release. To do so, it was 

used an observation process and qualitative methodologies. It is an interpretative 

research that used the speech analysis to understand the ‘deconstruct’ of Alice Bastos 

Neves in the program ‘Globo Esporte’, on ‘RBS’ television channel. Theoretically, this 
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paper is structured from authors like: Coelho, Peruzollo, Fausto Neto, Sodré, Goffman, 

Rezende, Traquina and Verón, among others. 

Key words: Television; Sports Jornalism, TV hostess, Reading Contract. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste estudo é decorrente de uma motivação pessoal, onde estudar a 

temática que engendra o esporte, a mulher e a televisão sempre foram um objetivo 

profissional. Este gosto, inclusive, foi responsável por uma experiência vivida pela 

pesquisadora, entre abril e julho de 2013, no programa esportivo “Os Donos da Bola”, 

edição estadual, na Rede Bandeirantes de Comunicação, no estado do Rio Grande do 

Sul. No programa, enquanto estagiária de jornalismo, a pesquisadora foi responsável 

pela interação do público com as redes sociais, denominada a Social Media da atração. 

Para isso, foi preciso aprimorar conhecimentos, realizar leituras e trocar experiências 

sobre o esporte, especialmente, sobre o futebol.  

Considerando todo este conhecimento necessário acerca do futebol, o que mais 

chama a atenção foi o quanto ainda é grande o preconceito das pessoas em relação às 

mulheres no esporte, em relação às mulheres enquanto jornalistas e comentaristas 

esportivas. Diariamente, a pesquisadora precisava interagir nas redes sociais do 

programa, postando questionamentos e divulgação de matérias, com o objetivo principal 

de coletar a opinião dos telespectadores sobre os assuntos abordados, para então, fazer a 

interatividade do público com os comentaristas. Além disso, era regra interagir, de 

forma intensa, nas redes sociais particulares, especialmente Twitter e Facebook, onde 

foi possível vivenciar os maiores preconceitos, no que tange ao conhecimento sobre o 

futebol, especialmente, o gaúcho.  

Todos os dias, a pesquisadora dialogava e discutia com telespectadores e 

amantes deste esporte, alguns leigos, outros nem tanto. Porém, o preconceito 

ultrapassou até mesmo as barreiras da emissora, vindo de um dos coordenadores do 

setor esportivo. Outra dificuldade encontrada foi em relação à beleza. Há um tabu, 

quase que pré-histórico, de que mulher bonita não pode ser inteligente, ter conteúdo e 

ainda mais entender de futebol. A aparência física, principalmente na TV e em um 

programa de esportes, é extremamente importante. Na seleção para o cargo, não foi 

diferente. A beleza foi um dos critérios de eliminação durante as entrevistas. Estes 

foram alguns dos preconceitos driblados pela pesquisadora, mas que, infelizmente, 

ainda são muito evidentes neste segmento do jornalismo, no que diz respeito à presença 

feminina. 
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Assim, a partir desta experiência, o trabalho tomou formas acadêmicas. Neste 

contexto, percebeu-se um fenômeno significativo no jornalismo atual que é a inserção 

da mulher jornalista no esporte.  Hoje, há um número maior de mulheres que 

conseguem expressar conhecimento, explicitando seu saber enquanto admiradoras e 

profissionais do esporte. Mesmo encontrando algumas barreiras e preconceitos, as 

mulheres vêm consolidando seu espaço nesta especialidade do jornalismo que, até 

pouco tempo, era restrita aos homens, discutindo de igual para igual, inclusive 

ancorando programas televisivos esportivos de forma semelhante a eles. 

 Antigamente, este cenário era distinto. As mulheres ficavam nos estúdios, como 

meras espectadoras e leitoras de scripts. Agora, elas vão aos campos, trabalham nas 

arquibancadas, têm livre acesso aos treinos e algumas até conseguem frequentar os 

vestiários (RIGHI, 2006, p. 30). E mais que isso: estão conseguindo conquistar a 

confiança das pessoas, ter autonomia e liberdade para expressar suas opiniões, enquanto 

torcedoras, repórteres e admiradoras das modalidades esportivas. 

A partir disso, o problema de pesquisa considera este espaço conquistado pelas 

mulheres, em um segmento do jornalismo até então constituído apenas por homens. 

Neste cenário, configura-se o seguinte questionamento: quais são as estratégias 

discursivas usadas para representar a âncora feminina em um programa de jornalismo 

esportivo na televisão, ou seja, a partir destas discursividades, que contratos de leitura 

se estabelecem nesta relação entre âncora e programa esportivo? Mais especificamente, 

investigam-se os modos de endereçamento da jornalista Alice Bastos Neves, no 

programa Globo Esporte RS. 

O objetivo geral deste estudo é compreender como as estratégias discursivas 

constroem a identidade de uma âncora, em um programa esportivo televisivo, através de 

marcas e pistas do discurso gestual e oral. Deste intuito, os objetivos específicos são: 

descrever os modos de apresentação da jornalista, sistematizar suas singularidades e 

analisar a deflagração de sentidos. 

Cabe ressaltar que o programa Globo Esporte, edição estadual, é comandado 

pela jornalista Alice Bastos Neves, dedica-se principalmente ao futebol e vai ao ar de 

segunda a sábado a partir das 12h 50min, com quarenta minutos de duração. 

Eventualmente, tem-se a participação de comentaristas, como Maurício Saraiva e Diogo 

Olivier. 
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Como percurso metodológico, este estudo foi orientado por técnicas de pesquisa 

observacionais, de entrevista em profundidade com a âncora Alice Bastos Neves, e de 

análise do discurso. A delimitação do corpus foi definida a partir de gravações de uma 

semana do programa Globo Esporte RS, entre os dias 2 e 7 de setembro de 2013. A 

observação participativa do programa e a entrevista com a jornalista Alice Bastos Neves 

ocorreram no dia 16 de setembro de 2013. Deste conjunto de materiais, partiu-se para a 

descrição de estratégias discursivas utilizadas pela âncora. 

A proposta metodológica de análise dos sentidos e da significação em geral 

desenvolve-se pelo viés qualitativo, pois se organiza a partir de evidências empíricas, da 

sistematização e organização de dados e, principalmente, da capacidade de avaliação e 

interpretação do pesquisador, promovendo uma reflexão subjetiva. Finalmente, chega-se 

ao tensionamento entre o empírico e o teórico. As análises permitem ir além do que se 

visualiza e chegar até a significação produzida pelo percurso gerativo, construído pelas 

marcas discursivas da âncora. 

Quanto ao quadro teórico, foram utilizados autores que refletem sobre as 

categorias conceituais de televisão, jornalismo esportivo, universo feminino neste 

contexto e estratégias discursivas. Assim, buscou-se em Coelho (2003), Barbeiro (2002 

e 2006), Curado (2003), Fausto Neto (2007), Goffman (2007), Peruzzolo (1994 e 2004), 

Vizeu (2005 e 2008),entre outros, para o entendimento da temática pesquisada. 

A estrutura do trabalho foi pensada da seguinte forma: na Introdução, 

apresentam-se o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, os autores usados, 

bem como a motivação pessoal. No Capítulo I, constrói-se um quadro teórico sobre os 

temas pertinentes ao objeto de estudo: televisão, jornalismo esportivo, âncora feminina 

e estratégias discursivas. No Capítulo II, faz-se um aclaramento das escolhas 

metodológicas pertinentes ao objeto em estudo. Já no Capítulo III, apresentam-se as 

análises à luz das interpretações do discurso da jornalista Alice Bastos Neves, que 

produzem deflagração de sentidos da âncora. As Considerações Finais são 

encaminhamentos de pesquisa resultantes de pressupostos teóricos, metodológicos e 

empíricos refletidos no decorrer do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - TENSIONANDO CATEGORIAS CONCEITUAIS 

 

Para dar conta da temática, as reflexões teóricas que embasam este trabalho são 

pensadas a partir de perspectivas que engendram a televisão, o jornalismo esportivo, o 

papel do âncora de televisão e suas singularidades. Deste universo conceitual, relaciona-

se a âncora feminina, no mundo do esporte, contextualizada no jornalismo esportivo de 

televisão, a partir das discursividades interpretadas que geram contratos e vínculos de 

comunicação. Este quadro teórico fundamentam-se nos subcapítulos a seguir. 

 

1.1 JORNALISMO ESPORTIVO 

 

Culturalmente, o fenômeno social do esporte no Brasil é conhecido como o 

futebol. Este esporte consegue atrair multidões e mobilizar a opinião pública, sendo 

também um agente de união das classes sociais.  Entretanto, no Brasil até o final do 

século XIX, o futebol, trazido pelos ingleses, era praticado de forma precária, sem 

reconhecimento e projeção social. Na época, o esporte mais popular era as regatas. E, 

mesmo assim, o espaço era pequeno nos jornais. Informações sobre outras modalidades 

esportivas eram impensáveis para qualquer jornalista brasileiro no início do século XX. 

Até a década de 1920, o espaço dedicado aos esportes em jornais era, praticamente, 

inexistente(COELHO, 2003). 

O futebol, esporte de origem inglesa e que, aos poucos, começava a ser 

introduzido no Brasil, não possuía a mínima perspectiva de cativar multidões. Poucos 

acreditavam no sucesso da modalidade, uma vez que o esporte era ‘importado’ de outra 

cultura e, inicialmente, praticado apenas pela elite da sociedade brasileira. Não havia 

popularização de práticas esportivas. Esta desvalorização começava pelo desprezo e 

insignificância que os esportes tinham para a mídia brasileira.  

Nessa época, não havia expectativas de existir jornalismo esportivo e, quando 

‘ameaçava’ existir, eram apenas nuances e breves textos para preencher espaços vazios 

nos periódicos. Conquistar a atenção e o prestígio da imprensa era algo impensável 

naquela época, como afirma Coelho (2003): 

 

Nos primeiros anos de cobertura esportiva era assim, pouca gente acreditava 

que o futebol fosse assunto para estampar manchetes. A rigor, imaginava-se 
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que até mesmo o remo, o esporte mais popular do país na época, jamais 

estamparia as primeiras páginas de jornal. Assunto menor. Como poderia 

uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, nas quadras – valer mais 

do que uma importante decisão sobre a vida política do país? Não, não 

poderia, mesmo que movesse multidões às ruas em busca de emoções que a 

vida cotidiana não oferecia. Duvidar foi o esporte preferido de muitos 

jornalistas especializados da época (COELHO, 2003, p.7-8). 

 

Outro fator que dificultava a propagação do esporte no país era o fato de o 

futebol ainda possuir regras e denominações em inglês e ser praticado somente pelas 

nobres famílias da sociedade brasileira nos seletos clubs (RIGHI, 2006). O futebol era 

estritamente praticado por homens, enquanto as mulheres tinham seus lugares 

garantidos nas arquibancadas. Porém, a partir da década de1920, as mudanças 

começaram a ocorrer na modalidade.  

Na época, o Rio de Janeiro era o ‘pulmão’ do país e, para o esporte, não foi 

diferente. Os jornais cariocas passaram a dedicar cada dia mais espaço para o futebol. 

Mais do que nas demais cidades do país. “Os jogos dos grandes times da época aos 

poucos foram ganhando destaque. Até que o Vasco, em 1923, venceu a Segunda 

Divisão apostando na presença de negros em seus quadros” (COELHO, 2003, p. 9).  

Cabe observar que, inicialmente, o futebol no Brasil era praticado apenas pela 

elite branca nas cidades. A popularização do esporte só se deu após o aceite dos 

principais times do país em incluírem, em seus elencos profissionais, jogadores negros. 

Desta forma, os jogadores com talento ganham espaço e, não mais, somente pelo 

sobrenome. O público mudou e o espaço das notícias relacionadas aos esportes nos 

jornais também. 

Diante desta realidade, verifica-se que a história do jornalismo esportivo no 

nosso país se constrói, gradativamente, associada ao ritmo de evolução desta 

modalidade esportiva, o futebol. A história do jornalismo esportivo está atrelada ao 

conhecimento do nascimento do futebol no Brasil, afinal somente depois deste 

acontecimento é que o esporte como um todo começa a ser valorizado nacionalmente. 

À medida que o futebol foi se popularizando, o jornalismo esportivo passa a 

ganhar seu espaço e delimitar suas características peculiares. A organização de clubes 

de futebol pelo país começa a levar multidões aos estádios e o futebol ganha nuances 

profissionais. Os jogadores passam a garantir seu sustento e um círculo de relações se 

estabelece. Criam-se novas profissões: técnicos, dirigentes, presidentes e jogadores de 

futebol. Nesse contexto, a mídia descobre o potencial deste segmento do jornalismo e 
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começa a incluir nos seus produtos notícias esportivas. Ela passa a contar, narrar e 

descrever os primeiros lances dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas. 

As primeiras indicações de uma futura prática do jornalismo esportivo no Brasil 

apareceram no início do século XX, na década de 1910, no jornal A Fanfullaem São 

Paulo. Embora os esportes fossem desvalorizados e não despertassem muito interesse na 

população, o jornal dedicava páginas inteiras para esta prática social. Muitas 

informações sobre a origem dos esportes brasileiros são resultados da cobertura 

jornalística de jornais impressos desse período. Schuen e Souza (2004) afirmam que: 

 

Para entender a evolução do jornalismo esportivo no Brasil é importante, 

também, entender por que o futebol se tornou o esporte mais popular no país. 

Afinal, futebol e jornalismo esportivo evoluíram juntos nas primeiras décadas 

do século XX, cuja parceria se mantém até hoje (SOUZA, 2004, p. 6). 

 

A partir dos anos 30, o futebol começa de fato a ser apropriado pela massa de 

operários e de trabalhadores, bem como negros e mulatos, deixando de ter um caráter 

elitista e aristocrático. Novamente, o jornalismo esportivo acompanha o ritmo desta 

modalidade e muda sua linguagem elitista da época. “O texto parnasiano e pedante do 

sportmen da origem elitista do football no início foi perdendo terreno para a linguagem 

de botequim das arquibancadas” (BETING apud BOAS, 2005, p.19). 

Estas mudanças tiveram grande importância para as redações esportivas dos 

jornais brasileiros daquele período. Tanto os jornalistas como o público perceberam que 

este novo estilo representava o início da popularização do futebol no Brasil. A mídia 

começou a retratar a passagem do futebol amador para o profissional e comandou a 

corrente que começou a modernizar os termos importados do futebol inglês. Dessa 

forma, a imprensa moldou uma forma específica brasileira de enxergar o jogo.As 

mudanças e a popularização do esporte na mídia brasileira ocorreram com os colunistas 

Mario Filho
1
 e Nelson Rodrigues

2
.Mario Filho, o irmão mais velho de Nelson, foio 

                                                           
1
 Importante jornalista e escritor brasileiro nascido em 1908. Iniciou a carreira jornalística ao lado do pai, 

Mário Rodrigues, então proprietário do jornal A Manhã, em 1926, como repórter esportivo, um ramo do 

jornalismo ainda inexplorado. Entusiasta do futebol, Mário Filho dedica páginas inteiras à cobertura das 

partidas dos times cariocas.  Filho revolucionou o modo como a imprensa mostrava os jogadores e 

descrevia as partidas, adotando uma abordagem mais direta e livre de rebuscamentos, inspirado no 

linguajar dos torcedores. Em 1936, compra de Roberto Marinho o Jornal dos Sports, o primeiro diário 

dedicado exclusivamente, a rigor, aos esportes no país. O jornalista deve a ideia de convidar pessoas que 

não eram ligadas ao futebol para assinar colunas. A ideia era que literatos escrevessem sobre futebol. 
2
 Nasceu no Recife, em 23 de agosto de 1912, o quinto filho de uma família de catorze. Irmão mais novo 

de Mário Filho. Considerado um dos maiores cronistas esportivos do Brasil. Quando tinha três anos, seu 
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grande pioneiro destas intervenções/adaptações do jornalismo esportivo. O jornalista 

disponibilizou mais espaço para os esportes no Jornal A Manhã
3
, a partir de 1926. E, 

ainda, foi o responsável por traduzir vários termos da língua inglesa, presentes no 

futebol. Filho não mediu esforços em facilitar a compreensão do jogo e a sua divulgação 

à massa brasileira. 

Em 1936, o jornalista compra de Roberto Marinho o Jornal dos Sports e idealiza 

o “primeiro diário exclusivamente dedicado aos esportes no país” (COELHO, 2003, p. 

9). Para o novo e empreendedor desafio, convida seu irmão e mais outros importantes 

cronistas brasileiros da época. Forma-se então o primeiro jornal capaz de lutar 

ferozmente pela popularização dos esportes. O periódico chegava às bancas contendo 

informações sobre futebol, remo, basquete, vôlei e muitas outras modalidades.  

A partir do começo dos anos 40, o futebol passou a ganhar relatos apaixonados, 

em espaços cada dia maiores nos periódicos cariocas. Os cronistas utilizavam da 

emoção e de seu olhar literário/romântico para descrever os lances dos jogos e 

enriquecer ainda mais a linguagem esportiva da época, aumentando a fidelidade e 

paixão dos torcedores pela modalidade. Estas características marcantes na linguagem 

esportiva idealizada pelos cronistas da época acabaram revolucionando e perpetuando 

marcas discursivas seguidas pelos jornalistas esportivos por décadas.  

O jornalismo esportivo impresso, especialmente o realizado pelos cronistas, foi 

um dos responsáveis pela criação de expressões comuns no discurso esportivo e pela 

idealização do esporte, especificamente do futebol, em paixão nacional. A criação e a 

implantação definitiva do rádio no país trouxe uma nova opção aos amantes dos 

esportes, capaz de transmitir instantaneamente os jogos e os resultados dos eventos, 

direto do palco de ação. E, para a popularização ainda maior do futebol, o rádio foi um 

elemento fundamental nesse processo, uma vez que transmite os acontecimentos do 

local, prometendo um imediatismo ao ouvinte e aumentando a velocidade com que as 

informações esportivas circulam, gerando cada vez mais espaço para esta especialidade 

do jornalismo, tanto nas redações quanto na vida das pessoas. 

                                                                                                                                                                          
pai, Mário Rodrigues, foi tentar a sorte no Rio de Janeiro, capital da República. Lá, fundou o jornal A 

Manhã, onde Nelson trabalhou ao lado de seu irmão mais velho. Em 1936, por um convite de seu irmão, 

Mário Filho, começou a escrever sobre esportes, ao lado de José Lins do Rego e Vargas Neto, no Jornal 

dos Sports. 
3
 Jornal fundado por Mário Rodrigues, pai de Mário Filho, em 1926, no Rio de Janeiro. Entre os 

colaboradores, estavam Monteiro Lobato, Ronald de Carvalho e Agripino Grieco. 
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Uma das críticas ao radiojornalismo esportivo é que o mesmo é feito, 

praticamente, só de jogos, comentários e discussões sobre futebol. Como se o futebol 

fosse o único esporte que existe, pelo menos no Brasil. Observa-se a definição de 

radiojornalismo esportivo brasileiro, feita por Zago (2008): 

 

Quase uma incógnita: será que ele existe de verdade? Muitos afirmam que 

não, deixou de existir há muito, com a morte dos maiores cronistas esportivos 

(leia-se futebol) do país. Aliás, a crônica esportiva no Brasil, desde seu início 

no século 20, com a “febre da bola”, sempre priorizou o futebol, em 

detrimento dos outros esportes (ZAGO, 2008, p.110-111). 

 

Embora exista esta incógnita, o radiojornalismo esportivo estabeleceu uma forte 

relação com o ouvinte, que se perpetua por gerações. Ela se evidencia, na preferência de 

muitos telespectadores que só olham a transmissão da televisão e acabam 

acompanhando a narração do jogo pelo rádio. Ou ainda, nos próprios estádios, onde os 

mais assíduos e amantes do esporte, levam seus “radinhos” para ouvirem a transmissão 

radiofônica, feita por seus narradores de preferência. 

Historicamente, pode-se dizer que o rádio esportivo no Brasil teve sua primeira 

“aparição” em 1925, na rádio Educadora, em São Paulo. Porém, as informações 

esportivas transmitidas possuíam pouco espaço, ficavam restritas a resultados das 

partidas enviadas por telegrama (KALSING, 2012, p. 27). Nenhum jogo havia sido 

transmitido, na íntegra, por este meio de comunicação. 

As narrações esportivas conquistam seu espaço, definitivamente, no rádio, a 

partir da década de 30, quando diversas emissoras surgiram em todo o país. A primeira 

transmissão, ao vivo e na íntegra, de uma partida de futebol no rádio foi feita cerca de 

nove anos após a primeira transmissão radiofônica no Brasil, por Nicolau Tuma, em 19 

de julho de 1931, na Rádio Sociedade Educadora Paulista. O jogo foi disputado entre as 

seleções de São Paulo e Paraná. Já no Rio Grande do Sul, a pioneira foi a Rádio 

Sociedade Gaúcha, em 19 de novembro do mesmo ano. O jogo, Grêmio e seleção do 

Paraná, foi narrado por Ernani Ruschel (RIGHI, 2006, p. 11). 

A partir destas transmissões, houve um período de adaptação dentro da 

sociedade brasileira e, até mesmo, das próprias emissoras para moldar esse novo fazer 

do radiojornalismo. Assim, o rádio esportivo começou a ter uma disseminação, 

aceitação e entendimento do futebol necessário para contemplar a riqueza de detalhes 

das partidas e atingir a massa. 
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A chegada do rádio possibilitou o acesso em grande escala da população 

brasileira ao esporte, especialmente, ao futebol, uma vez que os periódicos impressos, 

na época, tinham um alto custo para o público das classes baixas. No início, o custo dos 

aparelhos de rádio ainda era elevado. Porém, alguns anos depois, os aparelhos se 

popularizam, os custos baixaram e o rádio passou a invadir os lares brasileiros. A 

população excluída da elite podia acompanhar os jogos, discutir sobre as regras e os 

lances e comemorar as vitórias dos seus times. De acordo com Soares (2008), o rádio 

esportivo foi o responsável pela massificação do futebol no país: 

 

O rádio esportivo foi essencial para a transformação do futebol em esporte de 

massa e um importante complemento na definição do rádio como meio de 

comunicação de massa. O ponto de partida deste processo é a primeira 

narração detalhada de um jogo de futebol (SOARES apud BEZERRA, 2008, 

p.38). 

 

Com o passar dos anos, o radiojornalismo esportivo crescia cada vez mais no 

Brasil. Segundo Ferraretto (2001), o grande impulso do rádio ocorreu na década de 50, 

quando o Campeonato Mundial de Futebol aconteceu no país do samba e com a 

conquista da Copa do Mundo de Futebol em 1958, na Suécia. As emissoras de rádio 

brasileiras foram as transmissoras dos jogos. Assim, a qualidade das rádios melhora e 

mobiliza ouvintes em todo território nacional. Esses eventos esportivos contribuíram, 

ainda mais, para a valorização do esporte no meio jornalístico. 

O rádio agregado aos cronistas esportivos foi um dos responsáveis por criar uma 

linguagem própria e moldar a linguagem esportiva. De um lado, o romantismo, a 

idealização e as metáforas da literatura. De outro, os jargões e gírias que saíam das 

cabines de locução e chegavam às arquibancadas e ao campo, atingindo todas as classes 

da população brasileira: 

 

Os torcedores levavam o radinho aos estádios para acompanharem as 

narrações, e este artefato de comunicação possibilitou a criação de um 

universo muito interessante em relação ao futebol, muitas gírias e jargões do 

jornalismo esportivo ascenderam nesta época, porque o radialista esportivo 

tinha a função básica de criar a imagem da disputa para aqueles que estavam 

distantes do campo de jogo (GONTIJO, 2001, p. 237).  

 

No auge do rádio e de suas notícias esportivas com linguagem característica e 

marcante, surge a televisão. A televisão chega ao Brasil, em 1950, após a fase 
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popularizada do rádio e o pouco espaço destinado aos esportes nas publicações, para 

conquistar o público. Porém, esta conquista não se consolidou logo no início do advento 

desta nova plataforma. O rádio continuaria concentrando a maioria da audiência até o 

fim da década de 60, pelo seu imediatismo já que a TV ainda não era ao vivo. 

Nos anos 70, o meio de comunicação, que uniu a narração do rádio com a beleza 

estética do cinema (imagem), torna-se, definitivamente, mais um (se não o principal) 

recurso de transmissão das modalidades esportivas. Isso acaba aumentando a apreciação 

da população brasileira interessada por esportes. 

Além da narração, a televisão agregou a curiosidade, a precisão e o dinamismo 

da imagem. Os dribles do futebol, os golpes das lutas, os ataques de vôlei, as posições 

da maratona, os detalhes da colocação dos nadadores ganharam mais ação e 

admiradores. A televisão passou adquirir a audiência das pessoas. Ela conquistou mais 

espaços e recursos para transmitir os jogos e informações sobre os diversos eventos 

esportivos do que o rádio. A massificação da TV traz a humanização ao jornalismo 

esportivo, que deixa de ser mecanizado. Os textos – impresso, radiofônico e televisivo – 

passam a trazer uma conexão entre as emoções dos jogos e o lado humano dos ídolos.  

O jornalismo esportivo televisivo concentra seu poder de sedução na imagem e 

esta, aliada ao texto e ao som, bem explorados, faz com que as informações chamem 

mais atenção e acabem ficando mais interessantes para o público. “Imagem é a 

representação do real. Ao transmiti-la, a televisão transforma o telespectador em 

testemunha” (BISTANE e BACELLAR, 2005, p. 84).  

A partir dos anos 90, o jornalismo esportivo inicia uma nova fase. O 

espectador/leitor/ouvinte também muda sua posição. Diante de um grande número de 

informações disponíveis, o espectador passa a acompanhar os outros times além do seu. 

Vai à busca de informações gerais sobre outras modalidades e campeonatos. Para 

acompanhar essa mudança de comportamento da audiência, o fazer do jornalismo 

esportivo também muda: dados econômicos começaram a ser incorporados nas 

informações sobre os eventos; os formatos dos programas começam a ser definidos de 

acordo com as tecnologias disponíveis; surgem os canais especializados em esporte, na 

TV a cabo, e no pay-per-view. Fatores que transformaram o futebol no carro do chefe 

do jornalismo esportivo. 
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1.2 JORNALISMO ESPORTIVO TELEVISIVO 

 

A televisão iniciou suas primeiras transmissões no mundo na década de 30. No 

Brasil, ela surge em 1950, tendo como seu idealizador o visionário Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Mello, que fez investimentos e trouxe a tecnologia de 

transmissão de imagens para o país. O início de seu investimento televisivo ocorreu, em 

18 de setembro de 1950, quando entrou no ar a primeira emissora de televisão brasileira, 

a TV Tupi Difusora de São Paulo (MATTOS, 2002). A partir dessa data, a imagem 

começou a fazer parte do cotidiano da população brasileira. Os outros meios de 

comunicação, jornais e rádios, tiveram que aprender a dividir os espaços com a “magia 

da TV”. Afinal, juntos – movimento, texto, som, cor e imagem – significam ideias, 

conceitos e encantam o telespectador. 

Com a geração das primeiras imagens da televisão brasileira, o telejornalismo 

também começa a surgir. O início da produção brasileira de aparelhos de TV, em 1951, 

diminui o custo do televisor e o aparecimento de aparelhos nos lares brasileiros é 

evidente. Para Barbeiro e Lima (2002), a televisão é um fenômeno de massa de grande 

impacto na vida social, é um dispositivo audiovisual através do qual a sociedade pode 

divulgar os seus feitos, anseios, sonhos e crenças de toda a humanidade. 

A televisão é uma área dinâmica que invariavelmente apresenta evocação e 

desperta interesse e a preferência dos telespectadores que buscam nela diferentes 

possibilidades. “Ela chega praticamente a todos os municípios brasileiros e está em 90% 

das residências, segundo dados do IBGE. É a principal fonte de informação e diversão 

de uma parte significativa da população” (BISTANE e BACCELAR, 2005, p. 9).  

Dito em outras palavras, a televisão possui especificidades que a tornam única 

na forma de comunicar. Ela cria um elo entre as pessoas, extingue barreiras territoriais e 

ainda pauta os conteúdos que as pessoas discutirão no seu dia-a-dia. É um meio de 

comunicação que está voltado para atender um público imenso e heterogêneo. Segundo 

Betti (1998, p. 46), “ao propor uma nova associação entre imagem e linguagem, a 

televisão molda também novas maneiras de percepção”. A TV possibilita a relação com 

o público através dos artefatos da imagem, sonorização e produção. Atinge os principais 

sentidos humanos, utilizando-se da locução e da imagem em movimento para prender os 

olhares dos telespectadores.  
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Este dispositivo surge como um mecanismo que articula imagem, som e texto 

“seduzindo” o receptor. Um veículo que proporciona à sociedade um leque de opções, 

ao mesmo tempo em que informa e entretém o indivíduo, estabelecendo vínculos 

sociais. E ainda, para Betti (1998, p. 48), “a televisão busca fascinar os interesses das 

pessoas e para isso, mexe com elementos do inconsciente psíquico, recalques, desejos e 

fantasias”. A ideia do autor reflete a supremacia da televisão sobre os demais 

dispositivos midiáticos, uma vez que a TV agrega os recursos de todos os meios em um 

só. A televisão trabalha com os sentidos das pessoas mais do que o restante das mídias, 

unindo a audição do rádio (som), o texto do impresso (discurso), com o dinamismo e a 

curiosidade da visão (imagem). 

Porém, ao mesmo tempo em que evolui a comunicação das pessoas, a televisão 

não exige nenhuma capacidade do telespectador. Para Cashmore (1998), a televisão: 

 

Pode ser vista como um retorno a formas primitivas de comunicação. Ela 

comunica suas mensagens por meio oral e visual, imagem e som; não 

pressupõe outras habilidades ou capacidades de leitura, além de ser capaz de 

ver e entender uma linguagem. Ela mostra imagens e conta histórias e não 

pede nada à audiência, apenas que ela assista e ouça [...] Era basicamente 

desse modo que as pessoas se comunicavam antes do advento da expansão da 

escrita e da leitura. Na maior parte da história humana, as informações e as 

ideias eram, primariamente, transmitidas por meio oral, às vezes, 

embelezadas por imagens (CASHMORE,1998, p. 20). 

 

Talvez este seja um dos segredos de sedução da TV para atrair sua audiência. 

Não há rebuscamentos e inovações, a televisão apenas retrata a vida cotidiana das 

pessoas de uma forma simples, atraente e informal, utilizando-se dos artifícios e das 

possibilidades que adviriam de sua criação. 

Em 1955, já existiam mais de cinco emissoras de televisão no país e o esporte 

começava a conquistar espaço e audiência neste veículo de comunicação. Nesta época, a 

TV Record era o principal canal de cobertura esportiva no Brasil. Estas transmissões 

exigiam um alto investimento e infraestrutura das emissoras, em razão do tipo de 

trabalho realizado fora dos estúdios, o que dificultava o transporte e a qualidade de 

equipamentos. Por meio de financiamento em tecnologia, a TV Record se destacou 

neste contexto (MATTOS, 2002). 

Para Cashmore (1998, p. 178-179), “os primeiros avanços ainda inseguros da 

televisão no esporte refletiam-se numa cobertura muito estática dos eventos”. Porém, 

aos poucos, o veículo foi se aperfeiçoando e introduzindo novas técnicas e tecnologias, 
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o que permitiu a melhoria nas transmissões esportivas. Além disso, agregou às 

transmissões, novas formas de mostrar as partidas de futebol. 

 

As apresentações bem acabadas tinham análises de replays em câmera lenta e 

de momentos congelados, comentários de especialistas e close-ups 

detalhados que capturavam expressões faciais – e às vezes, verbais – que os 

fãs presentes aos jogos nunca teriam percebido. [...] Em contraste com o 

turbilhão da cobertura da TV, assistir aos jogos pessoalmente pareceria bem 

trivial. A novidade e o apelo dos esportes televisionados eram inegáveis, e o 

esporte não tinha magia suficiente para resistir a isso. Seria um erro pensar 

que a TV apenas mostra o esporte, se é que alguma vez o fez (CASHMORE, 

1998, p. 179). 

 

Para o autor, ao mesmo tempo em que a TV inovou e fez novas leituras e 

transmissões dos jogos, foi além do veicular. Este dispositivo midiático foi o principal 

responsável pela transformação dos esportes. Isso ocorreu devido ao fato de que as 

transmissões precisaram se adequar aos horários disponíveis na grade de programação 

das emissoras dominantes e ao interesse dos investimentos publicitários. 

A televisão conquista o país e o esporte ganha uma visibilidade que não havia 

conseguido adquirir, anteriormente, em outros veículos de comunicação. A TV 

expandiu os esportes e deu a eles uma nova forma. Novamente, a sedução da TV se alia 

à beleza estética das imagens durante uma transmissão esportiva, aumentando a 

audiência e a popularização deste segmento do jornalismo. As pessoas, embora não 

pratiquem esportes ou alguma atividade do gênero, gostam e querem conferir as 

imagens e obter informações sobre vários esportes diferentes. As vitórias e as derrotas 

despertam o interesse dos telespectadores, que, por sua vez, acabam seduzidos pelas 

imagens espetaculares que os esportes proporcionam na televisão. 

Em virtude deste crescimento do interesse da população, do aumento da 

audiência e do desenvolvimento da televisão brasileira, foram feitas diversas mudanças 

nos investimentos publicitários nos veículos de comunicação. Uma migração das verbas 

de publicidade ocorreu do rádio para a televisão. Desta forma, as emissoras de TV, ao 

identificarem este fenômeno de transição dos investimentos, começaram a desenvolver 

e incluir na grade de programação novos gêneros e formatos de programas. E, neste 

contexto, o esporte se apresenta como um dos gêneros televisivos em potencial, como 

explica Caparelli (2004):  
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Se alguma vez houve um casamento feito nos céus, foi entre a televisão e o 

esporte. O sucesso comercial de cada um deles era quase diretamente 

atribuível ao outro. A proporção de esporte na TV aumentou desde a década 

de 1940 até hoje. Eles não só cresceram em escala e em popularidade, mas 

também foram modificados para um teatro virtual. E o esforço da TV para 

concentrar a atenção dos espectadores no esporte vendeu muito bem em 

termos de audiência (CAPARELLI, 2004, p. 157). 

 

Este casamento entre esporte e televisão não parou de crescer. Considerando o 

esporte como um produto de consumo, a televisão se apropria do mesmo e de suas 

possibilidades para noticiar e tornar interessante todo conteúdo relacionado ao assunto. 

No início, o telejornalismo esportivo era tímido, pois as emissoras não possuíam 

tecnologia suficiente para acompanhar e transmitir os eventos e o próprio esporte não 

possuía organização para ser televisionado.  

Porém, aos poucos, esta situação foi se modificando. A televisão, em um espaço 

curto de tempo, começou a se desenvolver não apenas para apresentar uma competição 

esportiva, mas também para torná-lo um verdadeiro espetáculo. Assim, o telespectador 

se aproxima das emoções vividas e tem melhor percepção dos diferentes lances. Os 

investimentos em tecnologia possibilitaram inovações nas transmissões esportivas 

televisivas.  

Não há dúvida de que os altos investimentos e a evolução dos equipamentos 

colaboraram para o crescimento da qualidade das transmissões esportivas. Na 

televisão, a evolução foi enorme. Em 1970, na Copa do México, a primeira 

transmitida ao vivo, tivemos novidades tecnológicas, como o replay em 

slowmotion (câmera lenta) e podemos ver com detalhes toda a magia de Pelé 

(BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 98). 

 

Câmeras mais leves, unidades móveis, produção digital, sonorização, imagens 

detalhadas e perfeitas e outras diferentes evoluções nos equipamentos de transmissão 

foram os contribuintes para este tipo de crescimento e desenvolvimento do jornalismo 

televisivo esportivo. Seguindo nesta linha das evoluções, todos os acontecimentos 

esportivos são produtos com potencial, para serem vendidos e discutidos durante 

semanas e até mesmo meses pelos mais variados programas televisivos esportivos. 

Como ressalta Camargo (1998), neste contexto, o esporte como competição 

representa um espaço bastante interessante de veiculação na televisão. 

 

O esporte é um importante fenômeno social de massa, a competição é um 

espetáculo para entreter a massa e o ídolo é um dos componentes mais 

importantes, desse processo. Muitos deles são fabricados através da 

veiculação das mídias e, para se sustentarem e permanecer no Olimpo, têm a 

necessidade de estar em evidência na mídia. O esporte como fábrica de 



 
 

 

26 

 

ídolos, assemelha-se a outras formas de espetáculo como o cinema e a música 

que se utilizaram deste recurso para divulgar e vender imagens e objetos de 

seus astros. É indústria do entretenimento que se caracteriza pelo espetáculo 

(CAMARGO, 1998, p. 29). 

 

O esporte em si é um dos produtos que mais se vende em todo mundo. Porém, é 

importante ressaltar que foi o futebol que fez da televisão brasileira o veículo que é 

hoje. “O futebol foi o responsável por propiciar a ‘unificação’ do país através da 

televisão” (Vasconcelos apud MARQUES, 2004. p. 46). Desta união, percebe-se o grande 

espaço que o jornalismo esportivo, comparado a outros campos de conhecimento, vem 

ocupando atualmente na TV brasileira. O esporte faz parte do cotidiano das pessoas, 

seja em casa, no trabalho, no clube ou em uma roda de amigos. E o principal canal de 

popularização das modalidades esportivas, em potencial, é a televisão.  

Desta forma, o telejornalismo esportivo “com uma abordagem mais leve e 

informal foi configurando características próprias que o diferenciam de outros 

programas temáticos” (SILVA, 2005, p.1) e está cada vez mais presente na sociedade, 

sendo destaque em diferentes formatos, como em telejornais esportivos, programas de 

mesa-redonda, de entrevistas, de debates e também em telejornais diários.  

Com isso, entende-se que o esporte passou ocupar a imprensa de modo geral. 

Silva (2005, p. 2) acredita que “os programas esportivos têm seus limites ampliados 

permitindo uma maior informalidade e o abuso de elementos criativos para abordar 

assuntos”. Esta liberdade de criação na produção é peculiar ao jornalismo esportivo, 

bem como ao jornalismo de moda e cultural, uma vez que estes gêneros permitem maior 

ousadia na construção dos textos, através do uso de adjetivos e expressões populares.  

Além disso, a emoção é outro fator peculiar ao jornalismo esportivo. O esporte 

não sobrevive sem a emoção de um lance decisivo, a angústia dos técnicos e o 

nervosismo dos torcedores. Porém, a linha entre a emoção, a descrição dos fatos e o 

sensacionalismo é muito tênue. Afinal, informação e entretenimento caminham lado a 

lado neste segmento da comunicação. Um evento esportivo é o momento de lazer da 

população e, por isso, o jornalista deve saber separar a notícia do entretenimento, de 

uma forma bem clara e objetiva. 

No que diz respeito à programação esportiva na televisão, os programas vão 

desde boletins contendo informações simples sobre o cotidiano esportivo, as mesas-

redondas com entrevistas e debate entre especialistas e comentaristas esportivos, 
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telejornais e programas exibidos diariamente para relatar os assuntos extracampo. As 

diferenças entre os programas se estabelecem nas relações que cada um desenvolve com 

a sua audiência. 

Assim, as mídias esportivas utilizam elementos que marcam de alguma maneira 

a sociedade, reforçando imagens, discursos e estratégias que podem estar atreladas às 

mais variadas mensagens e produtos. Desta forma, o discurso – textual e imagético - 

toma vida e adquire significados e representações. Através do poder de suscitar 

emoções, a televisão encontra nos eventos esportivos momentos bastante adequados 

para explorar o imaginário do indivíduo e garantir a audiência. 

Aliados à linguagem do narrador/apresentador/repórter, os acontecimentos 

orientam o pensar do receptor. É neste contexto que os âncoras ganham um papel 

especial. Eles são os responsáveis por mediar os fatos jornalísticos, criar expectativas e 

capturar o telespectador, através de seus modos de endereçamento, com o objetivo de 

conquistar a audiência e estabelecer um vínculo, um contrato de leitura da atração. 

 

1.3 O ÂNCORA DE TELEVISÃO 

 

1.3.1 A interação simbólica: a representação dos atores sociais 

 

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. Interação resultante de processos de 

significação. E esta interação simbólica pode ser entendida pelo termo “representação”, 

proposto por Goffman (2007), que, por sua vez, é o papel de um apresentador de 

televisão. 

Viver em sociedade implica fundamental interação entre os indivíduos que dela 

participam. Para isto, algumas estratégias simbólicas são utilizadas com o intuito de 

facilitar a compreensão. Na medida em que o indivíduo cresce e entende a importância 

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

estratégias são criadas para interpretar aquilo que transmite algum significado 

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

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

Não somente a linguagem verbal é utilizada para descrever os acontecimentos, mas 

também a linguagem não-verbal, não menos importante, faz parte desse processo e 

constrói sentidos inerentes à percepção do público. Para Traquina (2005), os gestos, o 

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

disposição do cenário também influenciam na construção da notícia, e, 

consequentemente, na deflagração de sentidos.  

É através dos olhares, expressões faciais e gestos corporais que as pessoas 

traduzem experiências e ideias que queiram compartilhar, interagindo entre si. A 

comunicação entre os indivíduos é estabelecida também por meio desses símbolos. Na 

televisão, as formas de convencimento são bem exploradas através da enunciação 

corporal e verbal, pelas estratégias de veridicção. Estas, idealizadas a partir do discurso 

elaborado (dito) e da imagem veiculada (gestualidade corporal),produzem um efeito 

real, configurando o comportamento do indivíduo e a impressão que os outros terão 

dele. 

Goffman (2007) afirma que cada um de nós possui diversas “máscaras”, as quais 

seriam nossas representações perante a sociedade. Isso fica mais evidente e se perpetua 

também na televisão, porém de uma forma diferente. Afinal, durante a comunicação 

televisiva, não existe o face-a-face direto, tendo em vista que emissor e o receptor estão 

separados por um aparelho. No entanto, por todos os recursos já comentados 

anteriormente, a televisão se torna um veículo de proximidade. Ela acaba atraindo o 

receptor de uma forma que ele acredite que a emissão esteja sendo repassada somente a 

ele. Este processo transforma a situação em intimista e aproxima o telespectador, com 

credibilidade, do programa. 

O âncora de televisão tem a função de traduzir a notícia ao espectador. E, para 

isso, desenvolve estratégias peculiares que irão particularizar sua transmissão e criar 

formas de representação. Quando representa algo, o ser humano não perde a sua 

identidade. No entanto, ele acaba criando várias possíveis interpretações sobre aquilo 

que está enunciando. A televisão acaba mostrando que, mesmo que o discurso tente se 

apresentar como personagem principal desse espetáculo, o apresentador do programa 
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toma o seu lugar. Assim, o discurso recebe o papel de coadjuvante, como numa peça de 

teatro, e o apresentador, o papel do ator protagonista da atração. 

 

1.3.2 Âncoras: atores sociais 

 

Por permear e significar os fatos sociais e representar um importante papel na 

sociedade, os apresentadores podem ser considerados atores sociais, maestros ou 

mestres de cerimônia. Eles são capazes de reger a vida dos espectadores e de influenciar 

na formação de suas ideias e de seus comportamentos. Goffman (2007) pontua que cada 

um de nós possui diversas máscaras, diante dos fatos e das pessoas. E ressalta que a 

forma adequada do uso destas caberá ao ator definir, de modo que seja verdadeiro e 

levado a sério naquilo que representa. Isto se torna mais evidente nos apresentadores de 

televisão. 

Ainda segundo o autor, quando o indivíduo está na presença de outros, ele 

geralmente inclui em sua atividade alguns sinais que possam acentuar, de modo a 

confirmar o que ele precisa informar. Durante a vida, aprendem-se vários tipos de 

estratégias de apresentação frente a fatos que são conhecidos ao longo do tempo e isso 

traz facilidade ao ser humano para se representar em papéis diferentes. Isso acontece 

porque qualquer cidadão pode se tornar um ator, uma vez que o teatro é uma encenação 

de fatos da vida real.  

É notória a necessidade que os apresentadores de TV têm de se utilizarem das 

formas mais universais e precisas de expressão. O ator deve acreditar naquilo que 

comunica, deve convencer-se de que é extremamente sincero, mesmo que não convença 

o outro. Porque, para convencer alguém, é preciso acreditar no que se está propondo a 

fazer. Conseguir firmar a sinceridade no ato da comunicação torna-se o ponto inicial 

para um bom desempenho persuasivo. Convencer a audiência sobre aquilo que se está 

informando é um dos principais papéis de um apresentador de televisão. 

A partir dos autores acima estudados, pode-se comparar a figura de um 

apresentador ao “dono da verdade”, já que muito do que ele enuncia na televisão 

repercute como verdades. Nessa afetação que o âncora causa no campo da recepção, 

espera-se que o receptor tenha discernimento sobre o que é informação e o que é teatro, 

já que, ao obter a informação, o telespectador constrói uma opinião sobre o assunto 
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discutido e irá, baseado no que lhe foi transmitido, formar a opinião de outros seres na 

sociedade. 

Atualmente, como a imagem tem mais valor que o próprio enunciado
4
, o 

apresentador fica submetido a adotar uma determinada postura e figurar de diferentes 

formas diante dos telespectadores, para atingir credibilidade e vínculos com quem lhe 

assiste. Afinal, ele encontra-se no foco e, na tentativa de glorificar a sua própria 

imagem, acaba tornando-se famoso, um ídolo, semelhante aos jogadores de futebol, de 

forma a mitificar a sua personagem perante a sociedade.  

 

1.3.3 As competências de um âncora de televisão  

 

O âncora do programa tem a função de traduzir a notícia para o espectador, ele é 

o símbolo do telejornal que apresenta. Como um representante da notícia e com seu 

estilo próprio, ele negocia o que está sendo dito e, a partir de sua credibilidade, carrega 

a responsabilidade com a veracidade do que enuncia aos telespectadores, que poderão 

ou não gostar e se identificar com ele ou com o que ele diz. Dessa forma, os contratos e 

as fontes de confiabilidade são construídos e vinculados entre apresentador e 

espectador. 

Os telejornais geralmente apresentam os mesmos conteúdos, o que os 

diferenciam é a maneira de como as notícias são apresentadas e, principalmente, quem 

as apresenta e a forma com que são enunciadas ao público. É nessa lacuna, que o âncora 

entra em ação e transforma o que antes era igual e comum a todas emissoras em algo 

diferente. Afinal, o carisma, a credibilidade e o talento para apresentar um programa 

televisivo serão decisivos na escolha do público (SILVA, 2009). 

Nos dispositivos televisivos, tem-se a imagem como um signo de referência, 

impressões e julgamentos. Segundo Goffmann (2007), os apresentadores são avaliados 

a cada minuto pelo telespectador. A necessidade que o apresentador tem de se fazer 

entender, convencer e manter seu espectador atento é tanta que os elementos de 

interação e representação ultrapassam a barreira do papel estrito a eles. 

                                                           
4
 Frase, parte de um discurso (oral ou escrito) em associação com o contexto em que é enunciado; 

segmento da cadeia falada produzida por um falante numa determinada língua que é delimitado por certas 

marcas formais: de entonação, de pausas (expressão oral), de pontuação (expressão escrita). O conjunto 

dos enunciados constitui o corpus utilizado para a descrição e a análise de uma língua. 
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Isso se objetiva e se fortalece quando o apresentador produz um bom texto que 

corra naturalmente sem entraves, com linguagem simples, clara, direta e com marcas de 

sua própria discursividade, causando empatia aos que o assistem. Desta forma, a leitura 

fica mais acessível, servindo apenas como um guia para a apresentação, permitindo o 

espaço para comentários do personagem, de forma a facilitar o entendimento do 

espectador.  

Assim, tem-se certeza de que a comunicação entre os dois polos do processo 

comunicacional – emissor/receptor – será efetivada. Além da linguagem verbal, a 

maneira como o apresentador se porta em frente às câmeras, uma boa dicção e 

articulação oral, uma postura ereta e gestos sutis também são importantes na construção 

do discurso simbólico, especialmente, 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). 

 

Estes elementos corporais são responsáveis pela deflagração de sentidos, cujas 

conotações também produzem discursos que não podem ser desconsiderados. O âncora 

é um conjunto de discursividades, que pode ser descontruído para então ser analisado, a 

fim de se atingir a multiplicidade de representações que este ator social emite no 

dispositivo midiático em que está inserido.  

Na televisão brasileira, o âncora passa a ser um companheiro do telespectador. 

Ele desenvolve estratégias de aproximação e credibilidade, que conotam uma relação de 

intimidade. Segundo Silva (2009, p. 2), o âncora brasileiro é um “profissional 

responsável por formar a opinião da grande maioria da população de um país que não lê 

e onde a televisão costuma ser a única fonte de informação diária”. Esta figura era muito 

comum nos telejornais, mas com o passar dos anos, com as novas tecnologias e com o 

avanço nas transmissões e eventos esportivos, o personagem conquistou seu espaço e 

uma significativa importância no fazer do telejornalismo esportivo. 

O âncora de um programa de esportes, segundo Barbeiro e Rangel (2006) não 

torce, mesmo que não consiga esconder sua preferência ao público. Ele é neutro e 

alegre. A alegria, por sua vez, deve fazer parte desta personagem. Afinal, a temática é 

leve e mescla informação com entretenimento. É o condutor da reportagem que tem 
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como intuito levar ao telespectador um evento esportivo com tom coloquial e não 

declaratório ou impositivo. Neste segmento do telejornalismo, “o âncora deve manter 

sempre uma postura crítica e cética como qualquer outro jornalista, além de conhecer 

bem as regras do esporte, ter boas noções da conduta jornalística” (BARBEIRO e 

RANGEL, 2006, p. 78).  

No início desta ascensão, os âncoras no jornalismo esportivo eram somente 

homens. Porém, aos poucos, as mulheres foram conquistando novos admiradores e 

cargos, onde até então, só a figura masculina tinham lugar. Nas últimas duas décadas, 

nota-se uma inserção maior do gênero feminino no cenário do jornalismo esportivo 

televisivo, especialmente como âncora. Agora, elas têm voz e vez. Um espaço pequeno, 

mas que já traz significações consideráveis nesse contexto. 

 

1.3.4. Âncora feminina 

 

No século XX, as mulheres, que antigamente tinham opções profissionais 

limitadas aos filhos e à casa, dominadas financeira e socialmente pelos homens, trocam 

o trabalho do lar e conquistam a tão sonhada igualdade entre os gêneros. Hoje, elas 

trocaram o salto alto pelas chuteiras, o artesanato pelas raquetes, saques e braçadas. 

Deixaram de ser espectadoras e foram até as quadras e campos de futebol mostrar suas 

habilidades. Uma tendência seguida também no jornalismo. 

A grande descoberta jornalística, nos anos 80 e 90, foi a capacitação das 

mulheres em escrever, relatar e informar sobre qualquer assunto. Com a massificação da 

televisão, houve um aumento considerável no prestígio da profissão de jornalista, bem 

como na estética destes profissionais, devido à importância que a imagem veiculada 

neste dispositivo tem para quem o assiste.  Assim, pela grande visibilidade desta 

plataforma midiática, um novo mercado jornalístico surgiu e demandou a beleza física 

das mulheres para atrair a audiência.  

Hoje, percebe-se a atuação feminina em todos os meios de comunicação. No 

telejornalismo em geral, elas dominam a programação. Porém, já no que diz respeito ao 

telejornalismo esportivo, a sua inserção é limitada e a área dos esportes ainda segue 

dominada pelos homens. Mesmo com pouca representatividade, elas entendem de 

esportes e falam com propriedade sobre as modalidades, como afirma Ramos (2006):  
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As mulheres vieram para soltar o verbo; elas entendem de basquete, rali, 

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

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

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

 

A liberdade e a preocupação excessiva com a beleza física fez com que as 

mulheres iniciassem a prática de esportes. Com isso, elas passaram a dominar 

conhecimentos, antes desconhecidos, sobre diversas modalidades esportivas, adquirindo 

informações importantes para a sua inclusão neste contexto.  Isto pode ser observado na 

inserção das novas profissionais neste segmento do jornalismo, embora o número ainda 

seja pequeno, conforme afirma Coelho (2003): 

 

Era quase impossível ver mulheres no esporte até o início dos anos 70. A 

coisa mudou. Não que hoje as redações esportivas tenham o mesmo número 

de mulheres em relação ao contingente masculino. Mas é possível até que o 

índice feminino na redação reflita o interesse da população. Se em estádio de 

futebol, autódromo ou ginásio há mais homens do que mulheres é normal que 

haja também índice diferente de homens e mulheres nas redações (COELHO, 

2003, p. 34).  

 

Após conquistar espaços, até então somente masculinos, as mulheres conseguem 

crescer dentro do jornalismo esportivo. Em 1998, Anna Cláudia Zimmermann Sachser 

foi a primeira repórter feminina de campo da Rede Globo, trabalhando na Copa da 

França.  Já em 2002, a figura da mulher se faz presente de uma forma especial na Copa 

do Mundo do Japão, através da jornalista Fátima Bernardes, no Jornal Nacional. Eleita 

pelos próprios jogadores como a “Musa da Copa”, pela belíssima cobertura da seleção 

brasileira no campeonato (BONNER, 2009). 

            O aumento da presença feminina no telejornalismo esportivo nas últimas duas 

décadas não significou grandes mudanças nas rotinas das redações. O papel das 

mulheres ainda está restrito em alguns programas televisivos ao domínio dos homens. 

Este “pré-conceito”, conforme afirma Sgarbieri (2006) está presente em todas as esferas 

da sociedade em que a mulher vem participando e que fazem parte da cultura. “Vale 

lembrar que a mulher profissional inserida na sociedade brasileira ainda enfrenta 

preconceitos que são introjetados, compartilhados e legitimados nas sociedades 

modernas e altamente meritocráticas” (SGARBIERI, 2006, p. 387). 

Porém, pode-se dizer que as mulheres que conseguem se inserir e se manter 

como âncoras de programas esportivos televisivos sem muito conhecimento e, acima de 
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tudo, talento. Elas fazem sucesso sim, pela sua beleza física, mas mais do que isso, pelo 

seu encanto e entendimento sobre os esportes, especialmente, o futebol. As mulheres no 

jornalismo esportivo estão conseguindo, aos poucos, vencer esse preconceito que as 

pessoas têm de que o “futebol é coisa de homem”. Elas ganharam um espaço 

significativo na apresentação de programas do gênero e conquistam, com todo o seu 

charme, beleza e profissionalismo, a audiência das atrações. 

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

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

se, então, uma relação de intimidade, já que o âncora está todos os dias frente a frente 

com o receptor. E é esta fidelidade e estes vínculos que são definidos como contratos de 

leitura. 

 

1.4 CONTRATO DE LEITURA 

 

O contrato de leitura é o modo pelo qual os meios de comunicação irão, através 

de suas marcas enunciativas, se apresentar e falar ao receptor. As formas de enunciação 

dos meios manifestam suas identidades e suas peculiaridades no jeito de “dizer”, dando 

possibilidade ao enunciatário
5
 de criar processos de reconhecimento de sua presença. O 

contrato permite que o dispositivo midiático construa um espaço imaginário de 

interação com o “assinante”, ou seja, o receptor, estabelecendo vínculos e fortalecendo 

esta relação de parceria, entre a esfera de produção/emissão e recepção. Assim, o 

contrato de leitura de um veículo de comunicação busca fidelizar a audiência, para 

prestigiar determinada programação, publicação ou atração. 

A abordagem teórico-metodológica do contrato de leitura, sugerida por Verón 

(2003), constitui-se numa ferramenta de análise da especificidade discursiva dos meios 

de comunicação. Esta abordagem está inserida no contexto dos estudos sobre a 

enunciação dos discursos, que fundamentam a prática da Análise do Discurso. Este 

referencial comporta a decisão de investigar o processo de enunciação do discurso no 

Programa Globo Esporte do Rio Grande do Sul, especificamente, no recorte da 

jornalista/âncora do programa Alice Bastos Neves. 

                                                           
5
 É o destinatário da enunciação. A quem é dirigido o enunciado. 



 
 

 

35 

 

Percebe-se então que o contrato de leitura é o “modo de dizer” da mídia 

declarada nas mensagens que são endereçadas ao receptor. Segundo Fausto Neto (2007, 

p.2), o termo 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”. 

O contrato de leitura permite à esfera da enunciação, moldar o telespectador 

conforme as ambições e interesses de venda do produto midiático. O enunciador, 

responsável pela elaboração e, em alguns casos, também pela leitura do texto, pensa-o e 

cria-o a partir de um público-alvo já pré-determinado, com características definidas.  

 

Os programas são diferentes entre si porque estabelecem relações diferentes 

com a audiência [...] Os produtores já tem em mente que tipo de telespectador 

eles pretendem acionar, não em termos de fatores sociais, como raça, gênero 

sexual, etnia, idade, classe social, mas em termos de posicionamentos dos 

sujeitos de acordo com elementos como sensibilidade estética, graus de 

atenção, estratégias interpretativas, objetivos, desejos, experiências prévias 

de leitura e hábitos de audiência televisiva, preferências e preconceitos 

(ELLSWORTH apud SILVA, 2005, p. 3). 

 

Desta forma, pode-se dizer que a produção de um texto traz consigo aspectos 

complexos da sociedade e percepções de mundo muito mais evasivas que simples 

informações sobre classe, raça ou etnia. De qualquer forma, o telespectador norteia toda 

a produção textual do interlocutor, uma vez que, firmado um contrato de leitura, o 

jornalista projeta seu destinatário e produz para ele. A partir disso, ele imagina estar 

atingindo a sua audiência e estabelecendo o vínculo com ela. 

Com todas as mudanças ocorridas nos últimos anos no campo midiático, o 

apresentador deslocou seu papel para um de caráter bastante expressivo na figura de 

enunciador
6
. Assim, o contrato com o destinatário ficou mais intenso e a importância 

desta personagem também. O contrato se constitui a partir das esferas de emissão e 

recepção. E, diante disso, os processos de transmissão e interpretação dos fatos são 

construídos. O grande desafio para manter esse processo de comunicação é saber 

interagir com o outro, estabelecendo assim um método de enunciação em que se ratifica 

o diálogo entre as partes, diretamente, envolvidas. 

                                                           
6
 Quem enuncia/ produz o enunciado. 
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Na televisão, um dos principais fatores na hora de apresentar um programa é o 

processo de enunciação. É justamente, através da posição em que o apresentador se 

apresenta em frente às câmeras, que se pode observar sua intenção de construir uma 

relação de credibilidade e de uma maior realidade com o receptor. 

 
Graças às inovações tecnológicas, o telejornalismo passou a se tornar mais 

próximo do receptor. A substituição de papel pelo teleprompter trouxe 

mudanças consideráveis no comportamento dos apresentadores diante das 

câmeras e no modo como se dirigiam ao público. Olhar para um papel e ler a 

informação é bem diferente e menos verossímil que falar ‘olhando para os 

olhos do espectador’ (SOUZA, 2009, p. 29). 

 

O olhar é o responsável por obter uma série de operações discursivas. Assim, a 

deflagração de sentidos dos enunciados e a forma como essa enunciação é desenvolvida 

e chega até a esfera da recepção estão de algum modo ligadas ao olhar de quem fala. 

Verón (2003) cita uma passagem de Umberto Eco, que diz: 

 
O não olhar para a câmera é, portanto, ‘um efeito da 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). 

 

O discurso é a principal ação de um processo comunicacional, é através dele que 

a credibilidade do apresentador é conquistada pelos espectadores. Por isso, esta 

preocupação com a veracidade e qualidade na produção do conteúdo. Vizeu (2005, p. 

72) 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”. Para ele, os jornalistas baseiam-se na enunciação para produzir os 

discursos que mais tarde se transformam em notícia. 

Assim, o conceito de contrato de leitura refere-se às propriedades do discurso 

que permitem a um suporte criar e manter, ao longo do tempo, uma relação com seus 

leitores; relação esta que se baseia em uma noção de confiança. O contrato de leitura é 

proposto pelos meios de comunicação de acordo com as particularidades de cada 

suporte. Deve ser elaborado em função dos interesses e evolução de um público 

receptor, bem como em função de uma relação de concorrência com outros suportes.   

O contrato de leitura opera sobre o nível da enunciação dos discursos sociais e 

diz respeito às modalidades de dizer de um determinado tipo de discurso, que implicam 
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em um enunciador e um destinatário em uma situação de comunicação. E se estabelece 

a partir de estratégias discursivas características do enunciador ou do produto midiático. 

 

1.4.1As estratégias discursivas 

 

As estratégias discursivas permeiam os contratos de leitura dos veículos de 

comunicação. Pela nomenclatura, descontruímos o termo “estratégias discursivas” em 

escolhas enunciativas, que vão constituir as marcas textuais do produto midiático, o 

qual se objetiva criar um contrato de leitura. E, desta forma, estabelecer um vínculo com 

a esfera da recepção. 

Para isso, têm-se as estratégias discursivas como a base da fidelização do 

telespectador com o programa em questão. São opções previamente pensadas e feitas 

pelo enunciador ao elencar assuntos noticiosos, ordenar a importância das notícias, 

selecionar palavras, projetar marcas discursivas (textuais e gestuais), a fim de construir 

uma identificação do telespectador e aproximá-lo da atração. 

Peruzzolo (2004, p. 28) explica a importância das estratégias discursivas – 

nomeadas por ele de estratégias de convencimento – onde “o fato de existir uma tela 

ligada, poderá comprometer um encontro dos sujeitos”. De um lado, tem-se o 

espectador, que pretende assistir à determinada programação; de outro está o 

apresentador, que diz e mostra, objetivando ser visto e ouvido pela audiência. Os dois 

polos de interação do processo comunicacional criam um vínculo, uma força, uma 

identidade visual que, por sua vez, produz o enunciado da televisão. 

Sodré (2006) pontua que as estratégias estão aliadas, diretamente, com as táticas. 

As duas juntas permitem que o sentido desejado, ao escrever e enunciar tal texto, seja 

mais próximo do real e atinja o valor almejado durante sua formulação. Assim, a 

estratégia, para ser efetiva: 

 

tem de calcular os aspectos de começo e de fim da ação e não se confinar ao 

detalhamento concreto da manobra a que se dispõe. Esta última, cabe à tática, 

responsável pela contingência do agir e confinada ao tempo presente. 

Estratégia e tática podem estar referidas a jogos de guerra, de comércio, de 

política, de entretenimento ou de comunicação (SODRÉ, 2006, p. 10). 

 

O autor traz os conceitos, estratégia e tática, como se a comunicação fosse um 

cenário de guerra, onde cada emissora/programa utiliza as suas armas para vencer as 
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batalhas diárias pela conquista da audiência. Para todo o discurso produzido, existe um 

alvo: o destinatário. O alvo, para ser vitoriosamente atingido, deve ser envolvido, 

responder às interpelações discursivas propostas e deixar com que essa enunciação o 

oriente e o oriente para a direção que o enunciador objetivou conduzi-lo. Isto só é 

possível através de estratégias discursivas elaboradas previamente pelos âncoras. Disto, 

observa-se a importância e a preocupação do personagem com a construção destes 

mecanismos de persuasão para convencer o público do que ele está dizendo. 

Porto (2002), antes de começar seu artigo A esquerda esquecida de Fernando 

Henrique Cardoso: um método, traz uma breve reflexão de Michel Foucault sobre 

discurso. São palavras emblemáticas do filósofo e pertinentes no contexto da realização 

deste trabalho: 

o discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de 

leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa 

escritura jamais põem em jogo senão os signos [...] o desejo diz: eu não 

queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de me 

haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu 

redor como uma transparência calma... Eu não teria senão de me deixar levar, 

nela e por ela, como um destroço feliz [...] de qualquer forma, trata-se de 

reconstruir outro discurso, de descobrir a palavra muda, murmurante, 

inesgotável, que anima do interior a voz que escutamos, de restabelecer o 

texto miúdo e invisível que percorre o interstício das linhas escritas e, às 

vezes, as desarruma. A análise do pensamento é sempre alegórica em relação 

ao discurso que utiliza. Sua questão, infalivelmente, é: o que se dizia no que 

estava dito? (FOUCAULT apud PORTO, 2002, p. 363). 

 

Foucault propõe esta relação complexa a qual se estabelece o discurso. Ao 

mesmo tempo em que se constrói e se lê, existe uma multiplicidade infinita de 

interpretações e de signos possíveis, causando uma desordem no pensamento de quem 

tem acesso a ele. Mas, é justamente nessas possibilidades que o discurso encanta e 

conquista as pessoas. Embora se diga textualmente o que está escrito, outras variantes 

podem ser determinantes para gerar outros processos de significação. Neste jogo da 

construção dos discursos na interação comunicacional, o produtor escreve, lê e o troca 

com outros. A reconstrução do discurso permeia a condução e a bagagem cultural 

daquele para o qual é produzido. 

Assim, têm-se as estratégias discursivas como a matéria-prima do contrato de 

leitura do meio, do profissional ou da programação midiática. E, para conseguir 

descobrir o contrato de leitura da jornalista Alice Bastos Neves, no programa Globo 
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Esporte RS, é preciso desconstruí-la, com o objetivo de encontrar os sentidos 

deflagrados por ela em suas enunciações, através de suas peculiaridades discursivas. 
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CAPÍTULO 2 - O ÂNGULO DE VISÃO: UMA MATRIZ PARA 

“DESCONSTRUIR” ALICE BASTOS NEVES  

 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A proposta de análise visa um equilíbrio no percurso metodológico, de tal forma, 

a partir dos dados e informações coletadas do corpus de pesquisa, a aliar as ferramentas 

teóricas, adequadas aos objetivos para então dar conta do objeto. O processo 

metodológico não está engessado em teorias e metodologias pré-definidas, justamente, 

por não parecer ser o modelo mais adequado. Esta autonomia metodológica é sugerida 

no texto A via da Complementaridade:reflexões sobre a análise de sentidos e seus 

percursos metodológicos, de Nísia Martins do Rosário (2006). Baseada nesta proposta, 

busca-se uma trajetória construída pela própria pesquisadora, que prima pela ousadia e 

coragem e, ao mesmo tempo, contempla os requisitos de caráter científico. 

Assim, neste estudo, o percurso metodológico é orientado pela análise 

discursiva, aliado à delimitação do corpus e à descrição de estratégias discursivas 

utilizadas pela âncora, nas edições analisadas do programa. Esta descrição apoia o 

levantamento de características e marcas a serem examinadas. A partir disso, os 

elementos evidenciados foram categorizados e interpretados, a fim de contemplar o 

problema de pesquisa e sugerir as representações sociais deflagradas pela jornalista. 

Através da análise das marcas no discurso, na gestualidade e no figurino e na 

ligação entre estes elementos, busca-se interpretar o sentido construído e idealizado pela 

jornalista, em conjunto com a teoria. “A análise implica num processo de exame do 

objeto para, nesse processo, encontrar sentidos, significados, indicadores, categorias, 

interpretações e conteúdos” (ROSÁRIO, 2006, p. 3), que conseguissem construir uma 

reflexão crítica e mais próxima do real possível. 

No primeiro momento, foi feito um mapeamento dos elementos apresentados, 

através de uma pesquisa exploratória que, segundo Rosário (2006), permite a 

aproximação com o objeto de estudo. Na sequência, trabalham-se estes elementos de 

forma categorizada e, para logo em seguida, pensar nas teorias que sustentariam a 

análise. A proposta metodológica de análise dos sentidos e da significação em geral 

desenvolve-se pelo viés qualitativo, pois se organiza, a partir de evidências empíricas, 



 
 

 

41 

 

sistematização e organização de dados e, principalmente, da capacidade de avaliação e 

interpretação do pesquisador, promovendo uma reflexão subjetiva. Este tipo de 

abordagem, a qualitativa, busca o avanço do conhecimento da realidade pesquisada. Por 

fim, faz-se o tensionamento entre a teoria e a prática. Os resultados permitem ir além do 

que se visualiza e chegar até a significação produzida pelo discurso da âncora. 

 

2.2TÉCNICA DE PESQUISA 

 

A proposta da análise de discurso é baseada em estratégias discursivas à luz de 

autores do campo da comunicação que buscam, nos efeitos de significação, a 

deflagração dos sentidos do discurso midiático. Não se trata de um estudo semiótico 

embasado em autores franceses ou ingleses, mas sim de um percurso estruturado em 

Eliseo Verón, Adair Peruzzolo, Alfredo Vizeu, entre outros. 

Com estas definições, busca-se a desconstrução para além “do que se diz”, o 

objetivo é chegar às entrelinhas do discurso no “como se diz”. O enunciador produz o 

discurso idealizando o sentido que pretende deflagrar, porém os usos e apropriações que 

os receptores irão fazer dele são múltiplos, uma vez que esta interpretação é totalmente 

subjetiva e infinita. É preciso interpretar as marcas discursivas no próprio discurso e 

principalmente no contexto social em que ele está inserido. “O trabalho analítico 

consiste em examinar cuidadosamente os textos, buscando todas as possíveis leituras, e 

identificar os efeitos mais conectados com a relação social que queremos elucidar” 

(IÑIGUEZ, 2004, p. 139). 

Em análise de discurso, texto e imagem (gestual, figurino e disposição no 

cenário) são indissociáveis e complementares, de tal forma que um reforça o que o outro 

diz. Pode-se dizer que a relação existente entre os dois é um sistema em equilíbrio 

fechado. Se forem analisados de forma separada, perdem o sentido, ou seja, precisa-se 

considerar todos os signos envolvidos que construíram a mensagem, para ter-se o 

sentido que se desejava deflagrar a partir do contexto social em que estão inseridos. A 

enunciação acontece de forma que o receptor interprete a mensagem da maneira mais 

próxima possível a que a produção objetivou. 

 
Na maior parte dos casos, é a presença de uma imagem e de um texto que 

como operador: indica a existência de uma relação, mas a natureza desta 

última não pode ser estabelecida senão como ligação entre as propriedades 
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das unidades (o texto de um lado e a imagem de outro), que são assim 

veiculadas (VERÓN, 2005, p. 180). 

 

Os elementos que constituem um discurso, sejam imagéticos, gestuais, textuais 

ou de figurino, são intencionais e apontam uma interpretação possível, porém outras 

tantas estão ocultas ou passam desapercebidas pelo olhar desatento do telespectador. 

Embora não se tenha certeza absoluta dos usos e apropriações das mensagens feitas 

pelos sujeitos, o enunciador pré-estabelece um telespectador imaginário (público-alvo), 

e este passa a regular a sua produção discursiva. Estes sujeitos acabam se identificando 

com os discursos produzidos pelos enunciadores e passam a se apropriar de algumas 

ideias que, com o passar do tempo, vão complementando suas personalidades e 

opiniões. 

Os discursos divulgados pela imprensa [...] são de fundamental importância 

para a construção da identidade social, na medida em que por um lado, 

instauram a possibilidade de novos discursos e, por outro, interferem na 

construção do nosso cotidiano e na forma como configuramos as relações 

sociais e a memória. Nesta perspectiva, os discursos divulgados em jornais e 

revistas de circulação nacional, estabelecem novos sentidos e representações, 

instituindo assim as condições para a formação de novas identidades 

(SGARBIERI, 2006, p. 367). 

 

E é neste discurso que estão todas as formas de representação. Neste trabalho, 

representação é vista como os significados produzidos pela prática, o processo de 

construção de sentidos, e não, apenas, como um reflexo da realidade. Esta significação 

proporciona aos sujeitos os sentimentos de reconhecimento e pertencimento a um dado 

contexto a qual estão inseridos. É este sentimento que os fideliza, considerando a 

mensagem como um ponto de passagem para a sustentação deste cenário e as práticas 

discursivas como ações sociais que, ao longo de um tempo, propiciam mudanças 

culturais da sociedade. 

Compreender a deflagração dos sentidos, a partir da “desconstrução” da 

produção discursiva, é a tarefa da análise de discurso. As representações infinitas geram 

múltiplos sentidos e esta técnica de pesquisa visa encontrar, através do mapeamento, 

algumas destas diversas possibilidades. As marcas discursivas dos atores sociais estão 

repletas de processos de significação, sejam “as propostas claramente explicitadas ou as 

estrategicamente ocultadas de modo que resguarde as reais intenções daqueles ou dos 

meios que produzem o discurso” (CANABARRO, 2013, p. 32). Este estudo utilizou-se 

da complexidade do discurso midiático e das representações sociais como uma possível 
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combinação para a análise dos sentidos deflagrados pelo objeto empírico dentro do 

produto midiático em que ele se apresenta. 

 

2.3 OBJETO EMPÍRICO 

 

A observação empírica desta pesquisa parte de uma visualização das estratégias 

discursivas da âncora Alice Bastos Neves, no programa Globo Esporte Rio Grande do 

Sul. Neste processo, elencam-se as seis edições da atração veiculadas, na semana dos 

dias 2 a 7 de setembro de 2013, e mapeiam-se todos os elementos que se mostraram 

com valores significativos para a deflagração de sentidos. Em um segundo momento, 

utiliza-se deste corpus de pesquisa, para fazer a análise, confrontar os dados com o 

aporte teórico que embasam este estudo e descobrir as estratégias discursivas utilizadas 

pela jornalista, que reforçam e fidelizam a audiência do telespectador ao programa. 

 

2.3.1 A jornalista Alice Bastos Neves 

 

Alice Bastos Neves é natural de Pelotas, município que fica a aproximadamente 

270 km de Porto Alegre-RS. Aos quatro anos, deixou o interior e foi com a família 

morar na capital. Porém, mesmo com a mudança e a dificuldade de tempo para retornar 

à cidade natal, Alice não se desligou de suas origens. Seu time do coração é o mesmo de 

seu pai, o Brasil de Pelotas. 

Aos 17 anos, Alice ingressou no curso de jornalismo, na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Todavia, quando estava na metade do curso 

de jornalismo, decidiu prestar vestibular para Educação Física, na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, foi aprovada e chegou a cursar dois semestres. Esta nova opção 

de carreira profissional surgiu a partir de seu interesse pelo Ballet, modalidade que 

praticava desde criança e, que durante a vida acadêmica, ministrou aulas. Entretanto, 

resolveu concluir a faculdade de jornalismo e trancar, por um tempo, o curso da 

UFRGS, o qual nunca mais retomou. 

Em 2005, já aos 21 anos, Alice concluiu a graduação e começou a distribuir 

currículos nos veículos de comunicação da capital. Chegou a trabalhar um dia como 

assessora de imprensa, quando foi chamada para um teste de vídeo, na RBSTV/RS. A 
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vaga era de repórter para o programa RBS Esporte, que retornava à grade de 

programação da emissora após anos, com exibição aos sábados pela manhã. Alice fez o 

teste sem nenhuma esperança, pois não havia feito vídeo durante a faculdade. Foi então, 

que ela foi aprovada, começando assim a sua carreira jornalística em um dos principais 

veículos de comunicação do estado, a RBSTV/RS, afiliada da Rede Globo. 

Sem experiência de mercado, Alice passou por um período de adaptação. No 

RBS Esporte, inicialmente, começou na produção e edição, depois passou a acompanhar 

e observar os repórteres mais experientes para, só depois de um tempo, começar a sair 

sozinha e fazer suas próprias matérias. Da reportagem do RBS Esporte, Alice passou 

para a apresentação do programa. Daí em diante, a jovem jornalista não parou mais. Da 

apresentação do programa semanal para as matérias factuais da dupla Gre-Nal para o 

Globo Esporte.  

Foi então que, em março de 2012, uma decisão da Rede Globo a pegou de 

surpresa: a segmentação do programa diário, que vinha sendo exibido direto do RJ, 

tendo apenas um bloco estadual, por regiões. Em parcerias com as afiliadas, a Rede 

Globo decidiu criar os “Globos Esportes” locais, pois a emissora apostou no retorno de 

uma audiência mais significativa. 

Assim, o Globo Esporte passou a ser todo local. Vinte e cinco minutos de um 

programa feito pelos gaúchos para os gaúchos. Com esta nova proposta, Alice foi 

convidada para se juntar ao tradicional apresentador do programa no estado, o jornalista 

esportivo, Paulo Britto. Após um ano do novo modelo implantado, houve uma 

avaliação, gerenciada por Sidney Garambone, um dos responsáveis pela implantação 

dos programas locais, a qual identificou que um programa de vinte e cinco minutos era 

muito curto para ter dois apresentadores. A partir disso, Alice foi escolhida para 

continuar à frente da atração local e dar continuidade no novo modelo do tradicional 

Globo Esporte. 

 

2.3.2 O programa Globo Esporte no RS  

 

Globo Esporte é um telejornal esportivo exibido pela Rede Globo desde 14 de 

agosto de 1978, às 12h50, de segunda-feira a sábado. Atualmente, tem nove edições 

próprias: uma edição de rede gravada e gerada pela TV Globo Rio de Janeiro para todo 
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Brasil (menos SP, RJ, MG, RS, PE, BA, PR, CE e SC). Nesta edição, o primeiro bloco é 

reservado para as notícias locais. 

Desde 16 de maio de 2012, o Globo Esporte passou a ter mais edições regionais, 

além das de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, passou a ser produzido nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Ceará e Bahia. Para 

as regiões onde se passava a edição de rede, foi criada a Agência GE que concentra 

material dos repórteres da rede, editado com o padrão das edições paulista e carioca, via 

satélite, variando de acordo com a necessidade do estado. Além disso, estes passam a 

ser apresentados por duplas. Primeiramente, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Ceará, depois Pernambuco e Paraná. A edição do Rio Grande do Sul antes apresentada 

pela dupla Alice Bastos Neves e Paulo Britto, hoje conta apenas com a apresentação da 

jornalista. 
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CAPÍTULO 3 - A DEFLAGRAÇÃO DOS SENTIDOS: “A DONA DO 

CAMPINHO” 

 

A partir do conjunto de dados discursivos analisados, identificaram-se categorias 

semânticas que contemplam o contexto onde a jornalista Alice Bastos Neves desenvolve 

seu trabalho. São elas: estratégias de enunciação, estratégias corporais e estratégias de 

gênero. 

Aprofundaram-se estas questões, com uma visita da pesquisadora à redação da 

RBSTV/RS, com intuito de acompanhar as rotinas produtivas da âncora e entrevistar a 

jornalista sobre aspectos identificados nas análises. Esta imersão no objeto estudado 

ocorreu em 16 de setembro de 2013 e determinou outra categoria de análise, 

denominada “Alice por Alice, uma visão etnográfica”. 

 

3.1. ESTRATÉGIAS DE ENUNCIAÇÃO: DO CONCEITO À PRÁTICA 

 

A palavra discurso vem do latim discurrere, que significa a expressão “por em 

movimento”. O discurso põe em movimento sentidos e, através deste fluxo de 

significados, constrói a realidade. A categoria intitulada “estratégias de enunciação” 

interpreta os “modos de dizer”, ou seja, as escolhas feitas pela âncora para transmitir o 

seu discurso ao telespectador do programa. Peruzzolo (2004) define discurso como: 

 

uma fala investida pelas opções do sujeito da enunciação e que marca os 

diferentes modos pelos quais ele se relaciona com o discurso que enuncia e 

os modos como quer relacionar-se com o outro, isto é, uma enunciação que 

pressupõe um falante e um ouvinte e, naquele primeiro, também a intenção 

de relacionar-se comunicacionalmente com o outro e propor-lhe 

considerações sobre algum valor (PERUZZOLO, 2004, p. 149). 

 

O texto é previamente pensado, a fim de captar o espectador e criar um vínculo, 

de tal forma que o fidelize a assistir àquela determinada programação todos os dias. 

Para Peruzzolo (1994), estas estratégias discursivas ordenam, interpelam e seduzem a 

audiência através da linguagem. São os denominados “efeitos pretendidos”, ou seja, o 

sujeito que elabora o discurso já o faz visando os sentidos que pretendem deflagrar.  

Neste sentido, embasado nos argumentos do autor, pode-se afirmar que a TV 

tem estratégias próprias para engendrar e captar o receptor. Por isso, a preocupação com 
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a construção discursiva, que idealiza um “público-alvo” imaginário, para nortear e 

conduzir a sua produção textual. Para Vizeu (2008, p. 108), “é no interior do próprio 

processo discursivo, por meio de múltiplas operações articuladas pelos processos da 

própria linguagem, que a audiência é construída antecipadamente”. 

Nesta perspectiva, as relações do âncora com a sua fala produzem efeitos de 

sentidos, pois, “o sujeito de enunciação faz uso de recursos estratégicos nos modos de 

dizer para afirmar o seu dito, tendo em vista os efeitos de sentido que deseja produzir”. 

(PERUZZOLO, 2004, p. 157). Afinal, os dispositivos empregados na produção do 

discurso servem como meios de persuasão, de tal forma que o enunciador convença o 

enunciatário da veracidade do que diz no seu texto. 

O enunciador ao produzir o discurso procura visar um único fim: “comunicar-se 

com o outro e proporciona-lhe um valor... Tais relações se encontram disseminadas no 

discurso e podem ser recuperadas pelas marcas deixadas nele como pistas”. 

(PERUZZOLO, 2004, p. 158). O sujeito, responsável pela enunciação, carrega marcas 

de sua concepção de mundo e de sociedade e que acabam, involuntariamente, sendo 

transmitidas em suas mensagens. Vizeu (2008, p. 111) ratifica isso, dizendo que o 

enunciador está presente no discurso, através destas marcas. “No entanto, ele não tem 

controle, a priori, do que deve ser dito de uma melhor maneira ou não”.  

As escolhas discursivas feitas pelo enunciador, voluntárias ou não, acabam 

exprimindo uma visão de algo, de forma a construir a realidade da maneira que este 

indivíduo a enxerga e, consequentemente, transmitindo-a aos destinatários da 

mensagem o seu olhar sob o objeto/temática. Para Vizeu (2008) 

 

A seleção dos acontecimentos que o jornalista enuncia pressupõe, da sua 

parte, um julgamento, na maior parte dos casos implícito, acerca da 

relevância e do seu interesse público. A formação desse julgamento está 

relacionada implicitamente a uma visão de mundo interiorizada pelo próprio 

jornalista que a considera, também, universalmente partilhada pela audiência 

(VIZEU, 2008, p. 113). 

 

A audiência, por sua vez, decodifica o discurso enunciado e reconstrói, também 

de acordo com suas competências e percepções de vida, os múltiplos sentidos para 

aquela enunciação. É o que Vizeu (2008) aponta em: 

 

O jornalista pode recorrer aos processos metalinguísticos, de redundância e 

contextualização, para se fazer compreendido. Mas não tem, ao seu alcance, a 



 
 

 

48 

 

heterogeneidade de sentidos que seu discurso dá origem, já que não pode 

identificar todos e cada um dos seus interlocutores, nem pode, 

consequentemente, no decurso do processo enunciativo, controlar as 

hipóteses interpretativas a partir das quais cada um infere aquilo que pretende 

fazer (VIZEU, 2008, p. 114). 

 

Os textos jornalísticos podem mobilizar diferentes formas de enunciação e de 

organização dos enunciados. Porém, a multiplicidade de sentidos deflagrados nos 

destinatários das mensagens enunciativas depende diretamente do “repertório 

informativo, cultural e linguístico da audiência, da flexibilidade das normas de redação 

de cada veículo” (VIZEU, 2008, p. 115).  

Nesta categoria, buscou-se encontrar marcas e pistas que a âncora deixa em seu 

discurso, com intuito de deflagrar sentidos, a partir de suas expressões textuais. As 

estratégias discursivas emblemáticas de um jeito de falar da apresentadora Alice Bastos 

Neves podem ser sinalizadas a partir das seguintes falas:  

“Claro, que o Globo Esporte começa falando de Brasileirão. O Grêmio 

assumiu a segunda colocação, depois de vencer a Ponte Preta. Mas, nós começamos 

falando de Internacional” (Enunciado 1, dia 02.09.2013). 

“Lá se vão dezessete rodadas, só duas ‘rodadinhas’ pra acabar esse 

primeiro turno. Vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro? Olha 

ela aí... vai aparecer na tela pra você” (Enunciado 2, dia 02.09.2013). 

“O Globo Esporte está de volta e, como sempre, quando o assunto é futebol 

de várzea e amador, a gente abre espaço pro teu time brilhar por aqui. O ritmo é o 

funk. Mas o time que nos chamou hoje e que a gente te apresenta agora é 

embalado por um outro tipo de música...” (Enunciado 3, dia 03.09.2013). 

“A liberdade é assim: movimentação. Foi o que escreveu Guimarães Rosa, 

em Grande Sertão Veredas, uma das obras da literatura nacional. E, em 

movimento, livre... o Inter enfrentou o Sertão, na semana passada. Foi na Copa do 

Brasil para jogar contra o Salgueiro. A nossa equipe acompanhou a viagem pelas 

“veredas” do grande sertão” (Enunciado 4, dia 06.09.2013). 

“Agora, eu vou dar um recado. Hoje, não adianta me chamar, viu? Não 

adianta acessar o globoesporte.com que eu não vou a lugar nenhum, hoje. Eu vim 

aqui só pra dizer que eu tô louca pra conhecer craques, pernas de pau e 

balaqueiros da turma gaudéria. Agora, para o funk um pouquinho... Porque o 

desafio do ‘Vem Alice’ dessa vez é campeiro! É pra gurizada do tiro de laço. Quem 
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faz o convite pra você é a dupla César Oliveira e Rogério Mello”(Enunciado 5, dia 

06.09.2013). 

Percebe-se um denominador comum nos cinco exemplos acima apresentados: 

uma linguagem local e coloquial. Ou seja, em todos os ditos, Alice Bastos Neves deixa 

evidente a sua origem gaúcha, criando vínculos de territorialidade e, consequentemente, 

de intimidade com o público gaúcho. 

 No enunciado três, ela refere-se da seguinte forma: “(...) “o teu time (...)a gente 

te apresenta”. Esta intimidade se agrega a outras formas discursivas que geram 

proximidade cultural através do sotaque característico do povo gaúcho. Esta forma 

como ela se expressa caracteriza a fala marcante do gaúcho, com o “tu”, deflagrando o 

sentido de pertencimento e construindo um processo de (re)conhecimento de origem 

geográfica, cultural, social e política. 

  No enunciado dois, ela diz: “(...) duas ‘rodadinhas’”, referindo-se ao tempo 

que faltava para terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2013. Esta 

forma de usar o diminutivo produz um efeito de sentido emotivo, carinhoso, amoroso 

com o objeto de apresentação noticiosa, ou seja, não se trata de uma notícia fria, 

imparcial, isenta, mas sim de uma relação de “afetividade” com o campeonato em 

transcurso. Também pode-se interpretar nesta marca discursiva, outra característica da 

âncora: a informalidade de seus discursos. 

O enunciado cinco apresenta a estratégia do discurso da coloquialidade e da 

territorialidade. Alice fala na TV como se tivesse em uma sala com amigos. Ela se 

refere à nova busca dos times do futebol gaúcho amador para o quadro Vem Alice da 

seguinte forma: “eu tô louca”, “‘balaqueiros’ da turma gaudéria” “campeiro” e 

“gurizada”. As primeiras expressões apontam para modos de endereçamentos 

informais, pois são ditos que fala-se corriqueiramente no dia-a-dia. Esta combinação da 

esfera privada (do dia-a-dia) com a esfera pública (as notícias a serem veiculadas) 

conota um “estar junto”, ou seja, um discurso feito por uma profissional, mas que fala 

para qualquer telespectador entender e se identificar com o que está sendo dito.   

Já as últimas expressões, reforçam o falar típico e marcante do povo gaúcho, 

identificando-se com a cultura local. Nestas marcas discursivas, inferem-se os 

sentimentos de pertencimento e de regionalismo, gerando a interpretação de que a 

apresentadora fala para seus pares.  
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Nos ditos da apresentadora, percebe-se ainda uma referência ao trabalho de 

equipe, ou seja, ela não individualiza o seu trabalho, ela denota que tudo faz parte de um 

grupo: “nós”, “a gente” e “nossa equipe”. Tais expressões permitem interpretar um 

sentido de amizade, de coleguismo, de união da equipe e, sobretudo, uma fala do Grupo 

RBS, ao qual ela pertence. Assim, ao mesmo tempo em que inclui um universo 

midiático, ela exclui do processo o telespectador, pois são eles que constroem, 

produzem, organizam, selecionam e hierarquizam os assuntos. Ou seja, o receptor não 

participa deste grupo. Esta estratégia conota o poder midiático da emissão sob a 

recepção.  

Já nos enunciados dois e cinco, pode-se observar expressões comuns, mas 

interpelativas como “Vamos conferir” e “pra você”, que acabam deflagrando uma 

estratégia pedagógica, à medida que inferem que a apresentadora sabe algo que o 

telespectador deve buscar. Ou seja, que apresentadora vai dizer algo que o telespectador 

deve aprender.  

Por fim, analisa-se uma cabeça inteira (Enunciado 4) de uma matéria de um jogo 

do Inter contra o Salgueiro, no Sertão Nordestino, válido pelas quartas-de-final da Copa 

do Brasil de 2013. Neste discurso, podem-se identificar as marcas discursivas da 

apresentadora a partir da construção do texto. Ela fala com uma naturalidade ímpar, 

mostrando domínio, um falar com propriedade sob o assunto e bagagem cultural. 

Alguns trocadilhos/brincadeiras são usados na busca de um ritmo discursivo, uma 

cadência na fala, que harmoniza futebol, vida e poesia.  

Esta formação discursiva gera naturalidade e impõem brechas culturais e 

poéticas quando se refere ao escritor Guimarães Rosa e o seu romance Grande Sertão: 

Veredas. “A liberdade é assim: movimentação” e retoma “e em movimentação, 

livre... o Inter...”. No mesmo texto ela diz ainda: “Foi o que escreveu Guimarães Rosa, 

em Grande Sertão: Veredas”, e retoma para finalizar a cabeça e chamar a matéria: “A 

nossa equipe acompanhou a viagem pelas ‘veredas’ do grande sertão”. 

Brincadeiras à parte, o certo é que um texto criativo, leve, consistente e com 

conteúdo gera vínculos entre emissor e receptor. A esses modos de dizer de Alice 

Bastos Neves, no Rio Grande do Sul, não existem similares. E, por isso, está trilhando 

um espaço na mídia esportiva gaúcha de uma forma especial: “tecendo” uma trama 
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discursiva afinada com o povo gaúcho, o futebol do Estado e as pistas linguageiras que 

a diferenciam dos demais âncoras esportivos gaúchos. 

 

3.2.ESTRATÉGIAS CORPORAIS: DAS REFLEXÕES ÀS ANÁLISES 

 

Na televisão, a linguagem corporal configura-se como um elemento de 

identidade do comunicador, sendo responsável por complementar o discurso e, muitas 

vezes, até ser mais importante do que o mesmo. Isto se evidencia ainda mais no meio 

audiovisual, onde a linguagem não-verbal, transmitida por gestos, expressões faciais, 

mudança de postura corporal e aparência física, é responsável por acompanhar e 

reforçar a forma de falar do âncora ou repórter. “Alguns estudos estimam que cerca de 

70% da expressividade de um comunicador recaem sobre o não-verbal, ou seja, o que 

realmente prende a atenção de um ouvinte não é tanto o que se diz, mas como se diz” 

(KYRILLOS, 2003, p. 67). 

Nesta categoria de análise, investigam-se as estratégias corporais da âncora 

Alice Bastos Neves, como marcas que individualizam o processo de apresentação do 

programa Globo Esporte RS. São estas marcas corporais, características da 

comunicadora, que agregam informações ao seu discurso, gerando singularidades 

profissionais e pessoais. 

Os gestos manuais (posicionamento das mãos) são evidentes em âncoras de 

televisão. Os manuais de fonoaudiologia a serviço da comunicação sugerem que a 

gestualidade deve ser sóbria e variada, de forma, a estar coerente com o conteúdo da 

palavra falada. Em conjunto com o discurso, os movimentos com as mãos precisam ser 

objetivos, claros e precisos, a fim de que a credibilidade com o telespectador não fique 

comprometida. 

O gesto manual correto identifica-se plenamente com o pensamento e o 

sentimento do orador, a mensagem. [...] As mãos devem ilustrar a sequência 

das ideias em seu pensamento e comunicar com expressividade única, 

emprestando à fala atributos próprios ao gesto. As mãos “desenham” a fala, 

pontuando e fixando suas ideias para o ouvinte (KYRILLOS, 2003, p. 72). 

 

A maior carga gestual no telejornalismo é feita pelo apresentador/âncora. Além 

dos gestos manuais, agregam-se também à produção de sentidos a expressão facial, a 

disposição do corpo e os movimentos dos braços. Estudos apontam que ainda é preciso 

cuidar a alternância do tronco, alterando a postura e os posicionamentos da cabeça 
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(KYRILLOS, 2003). Afinal, estes elementos corporais produzem um sentido no 

discurso e conotam informações extras às que estão sendo ditas. Segundo Vizeu (2008), 

o gesto representa o que o discurso diz: 

 

Dizer algo parece inseparável do gesto que consiste em mostrar que se diz. 

Isso se manifesta através dos embreantes; qualquer enunciado tem marcas da 

pessoa e do tempo que refletem sua enunciação, aliado a isso coloca-se o 

gesto, mostrando o ato que o faz surgir (VIZEU, 2008, p.110).  

 

A partir destas reflexões, analisam-se as estratégias corporais emblemáticas da 

âncora para agregar sentidos a seu discurso. O corpo também se comunica, através da 

expressão facial, posicionamento do corpo, das mãos e da gestualidade corporal como 

um todo. 

 

Figura 1 – Programa exibido em 02/09/2013 

 

Ex. 1: Nesta imagem, a apresentadora está iniciando o programa “Oi gente! Muito boa 

tarde”. Ela aparece em plano médio, com o sorriso no rosto e uma gestualidade de 

braços e mãos abertos para a câmera.  Esta gestualidade facial agregada à gestualidade 

corporal conota, neste contexto, um “seja bem-vindo”. Como âncora, no papel de mestre 

de cerimônias do programa, este conjunto discursivo indica a satisfação e a alegria de 

um conteúdo a ser divulgado. Infere-se, nestes gestos, também, um acolhimento ao 

telespectador que está do outro lado da câmera. 
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Figura 2 – Programa exibido em 03/09/2013 

 

Ex 2: Nesta imagem, a apresentadora aparece em plano médio sorridente, com as 

sobrancelhas levantadas, fazendo um balanço com a cabeça (indicação positiva), corpo 

levemente inclinado para o lado e os braços superpostos em zona neutra. Conforme 

análise feita, esta postura é utilizada, normalmente, na passagem de uma matéria para 

outra. Ao falar “Será que tem polêmica ou lance bonito nesse nosso próximo assunto? 

O Comitê Olímpico Internacional divulgou mais um balanço do andamento das obras 

no Rio para os Jogos Olímpicos de 2016. Vamos ver?”, a jornalista agrega 

gestualidades que indicam o conteúdo positivo da próxima matéria e, neste contexto, 

sua postura representa uma das marcas características do modo como a apresentadora 

aparece no vídeo: os braços superpostos. 

Este jeito de se expressar é usado em momentos específicos do programa, ou 

seja, quando ela fica aguardando o retorno das matérias. Este gesto, por sua vez, conota 

um sentido de glamourização da apresentadora. Passa a ideia de “se sentir à vontade”, 

com charme. 
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Figura 3 – Programa exibido em 02/09/2013 

 

Ex. 3: A singularidade desta imagem traduz uma circunstância diferente. Ela aparece 

em meio corpo com destaque para a projeção do braço e da mão, avançando sob a 

câmera. Este discurso gestual se agrega ao contexto discursivo, que diz: “O Grêmio 

continua a sequência de bons resultados, quinta vitória seguida no Campeonato 

Brasileiro, segundo lugar na classificação e mirando o Cruzeiro, no topo da tabela. A 

perseguição à liderança continua amanhã”.  

Trata-se de um gesto impositivo/interpelativo do braço e da mão, que avançando 

sob a câmera, associado à uma expressão facial séria, remete à ideia de tensão. Também 

as sobrancelhas levantadas produzem efeitos de sentido. Neste caso, o percurso gerativo 

destes signos podem ser interpretados como um reforço ao “impacto da perseguição” do 

Grêmio ao líder Cruzeiro. 
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Figura 4 – Programa exibido em 05/09/2013 

 

Ex. 4: Na imagem anterior, o programa está retornando do último intervalo. “Estamos 

de volta e com uma pergunta: Você já ouviu falar do I.B.I.S? O I.B.I.S é famoso, já fez 

história [...]”. Neste bloco, de encerramento, as notícias são mais leves e isso é possível 

de observar na própria expressão corporal da âncora. Na ocasião, o quadro ao qual a 

jornalista está se referindo é o Inacreditável Futebol Clube, onde são mostrados lances 

“bizarros” dos jogadores de times de futebol profissionais ou não, que, com o trabalho 

da edição, se tornam cômicos.  

Assim, neste contexto, a âncora aparece em plano geral, com todo seu corpo em 

cena, sorridente e com um dos braços dobrados em cima do quadril com a mão fechada, 

uma das pernas levemente flexionada, causando a inclinação de seu corpo. Esta 

gestualidade corporal agregada à facial representa, nesta situação, uma “descontração” 

com as brincadeiras editadas do lance bizarro que será mostrado. O conjunto discursivo 

conota o sentido de diversão e a proporção “inacreditável” do fato. Infere-se, nestes 

gestos, também, um ar irônico ao que o telespectador irá acompanhar a seguir. 
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Figura 5 – Programa exibido em 06/09/2013 

 

Ex. 5: A particularidade desta cena traz uma percepção diferente das mostradas 

anteriormente. Alice aparece em primeiro plano com destaque para a sua expressão 

facial. Nesta situação, excluiu-se a representação do restante do corpo, uma vez que a 

notícia a ser divulgada não é nem um pouco agradável ao telespectador. Ao falar, 

“Estamos de volta com uma notícia lamentável. O jogo entre Novo Hamburgo e São 

Paulo de Rio Grande, no Estádio do Vale, terminou muito mal ontem. [...]”, a âncora 

retrai seu rosto de tal forma, fazendo com que a sua gestualidade facial conote o sentido 

de tensão. 

Esta expressão facial “fechada” e impositiva, com a boca aberta e olhos 

“arregalados”, produz efeitos de sentido indignação com o relatado. Neste caso, as 

representações podem ser interpretadas como estratégias que tornam crível um fato de 

repercussão negativa no esporte. 
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Figura 6 – Programa exibido em 07/09/2013 

 

Ex. 6: Outra gestualidade emblemática da apresentadora é uma das mãos no bolso da 

calça. No exemplo acima, a jornalista está retornando de uma reportagem sobre Fórmula 

1 e vai encadear a fala para finalizar o penúltimo bloco do programa. Para isso, ela 

anuncia os destaques do bloco seguinte. Ao falar, “No dia da pátria, seleção brasileira 

em campo, em Brasília. A seguir, mais informações sobre o time que enfrenta a 

Austrália, daqui a pouco. Nós já voltamos!”, a âncora aparece em plano americano 

sorridente, com as sobrancelhas levantadas. Percebe-se uma das pernas flexionadas, 

deixando o peso do corpo sob a perna direita (olhar do telespectador) e a mão direita no 

bolso da calça jeans. O braço esquerdo permanece reto, em posição neutra, ao lado do 

corpo, com a “cartolina” na mão.  

Neste contexto, este modo de se apresentar no cenário do programa é mais uma 

alternativa de buscar estratégias de descontração sem ser demasiadamente simples. Da 

mesma forma que os braços superpostos “glamourizam” o plano americano, a mão no 

bolso conota um “charminho” no plano médio, sinalizando uma postura de conforto, 

despojada e recorrente. Este conjunto discursivo tece uma matéria significante da 

apresentadora, apontando a ideia de domínio e segurança no espaço físico em que ela 

transita, conotando o sentido de que sente-se a “dona do campinho”. 
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Figura 7– Programa exibido em 05/09/2013 

 

Ex. 7: Outro discurso gestual da jornalista é este da imagem acima, quando ela aparece 

sentada em um dos “bancos” do cenário. No exemplo, Alice Bastos Neves está 

retornando de um quadro para começar a falar sobre a seleção brasileira. Ao falar “Tá 

chegando o dia do reencontro entre a seleção brasileira e a torcida...”, a apresentadora 

aparece em plano geral, sorridente, com as pernas e mãos cruzadas. 

Neste contexto, este modo de se portar no cenário do programa é mais uma 

estratégia de “sentir-se à vontade” com charme, aliada às outras duas: braços 

superpostos e mão no bolso da calça. São formas que Alice encontra para estar 

confortável e descontraída, sem perder o glamour, situando-se no mesmo modo como o 

telespectador a assiste. Ou seja, emissão e recepção estão nivelados no mesmo patamar. 

São gestualidades corporais emblemáticas da âncora que conotam a ideia de bem-estar, 

confiança, estabilidade e convicção do que está fazendo e dizendo, principalmente. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE GÊNERO: DO TEÓRICO AO EMPÍRICO 

 

A televisão ainda é o meio de comunicação de massa de maior influência e 

impacto sob os receptores. Atrai um grande número de pessoas por abranger em um só 

aparelho o som e o texto, aliados à sedução da imagem. Aquino (2011, p. 4) afirma que 

“apesar do crescimento constante da internet e das suas inúmeras potencialidades, a 

televisão ainda é o veículo o qual a população mais se informa e distrai”. A TV é uma 

espécie de fetiche. Um objeto de desejo e de “companhia”, tanto para as crianças, que 
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estão cada vez mais cedo ficando dependentes deste aparelho, quanto para os adultos. A 

televisão é o principal canal de mediação entre a realidade, os fatos mundiais e a vida 

das pessoas. 

Assim, dentro da temática escolhida e das categorias estabelecidas para dar 

conta da análise do objeto de estudo, elenca-se o figurino como um dos principais 

elementos na construção de um discurso simbólico a ser veiculado, neste meio de 

comunicação. Homens e mulheres são, relativamente, iguais perante à natureza 

enquanto seres humanos que são. Entretanto, os preconceitos em relação à mulher, em 

todas as esferas da sociedade, estão muito mais explícitos do que parecem. Preconceitos 

que modelam a forma como são tratadas e vistas pelo público e, até mesmo, dentro de 

seu ambiente familiar.  

 
Os modelos hierarquizados do que é masculino e feminino são transmitidos 

de uma geração a outra no interior de relações sociais. De tão repetidos esses 

modelos hierarquizados quase que são vistos como sendo 

‘naturais’(BOCCHINI e REIMÃO, 2006, p. 1). 

 

A maneira como as características do masculino e do feminino são vistas e 

retratadas na sociedade, o que se pensa e como são reproduzidas pelo tempo constroem 

os estereótipos de gêneros. “A existência feminina sempre ordenou em funções de 

caminhos social e ‘naturalmente’ pré-traçados: casar, ter filhos, exercer tarefas 

subalternas definidas pela comunidade social” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237). 

Já no que diz respeito ao jornalismo, segundo Liidtke (2003, p. 1) a história da 

imprensa possui algo em comum: os homens. “Eles são os inventores, mentores, 

perpetuadores – e outros ‘ores’” da prática jornalística nos tempos. O autor consegue 

definir, em poucas palavras, o preconceito com a mulher na história do fazer 

jornalístico: “Por séculos e séculos, a imprensa teve bigodes, chapéu, cheiro de cigarro e 

sapatos pretos. Onde estaria o outro modelo da espécie humana?” (LIIDTKE, 2003, p. 

1). 

Desta forma, devido aos estereótipos já formados, à vulgarização da mulher em 

revistas femininas, publicidades e ao machismo já “naturalizado” em nossa sociedade, 

muitas jornalistas de respeito encontram dificuldades para se firmarem em veículos de 

comunicação. É uma batalha gradativa e contínua para vencer o preconceito e 

exercerem a profissão. 
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Com o passar dos anos e com o novo posicionamento da mulher na sociedade, os 

preconceitos vêm sendo minimizados, de uma forma sútil. “As mulheres 

revolucionaram os costumes. Criaram e invadiram espaços, brigaram, fizeram passeatas 

a ser ouvidas. Sofreram, porém mostraram que podem ser alguém na sociedade” 

(RODRIGUES, 2003, p. 1). 

Embora tenham conquistado um espaço significativo na sociedade em geral, as 

mulheres ainda enfrentam preconceitos no seu dia-a-dia. Tais como: “salário menor que 

o do homem que executa a mesma tarefa, discriminação sexual e a obrigação de estar 

sempre bonita e pronta para vencer as dificuldades de uma sociedade machista”. 

(RODRIGUES, 2003, p. 1). Uma sociedade machista, onde podemos dizer que as 

mulheres são educadas, desde pequenas, para serem um objeto de desejo do homem. 

Sendo assim, o seu visual, sua aparência, segundo Telles (2006) é o ponto-chave na 

construção da sua identidade. 

Homens e mulheres preocupam-se com a aparência e com as percepções que as 

outras pessoas terão ao verem a maneira como se vestem. Principalmente, por a 

vestimenta ser uma maneira de se expressar do ser humano. As mulheres, em geral, têm 

uma maior preocupação com isso. Diariamente, ao acordar e vestir-se, cada indivíduo 

têm um leque de opções em seu guarda-roupa. E, justamente, através destas escolhas tão 

comuns ao cotidiano das pessoas, que elas serão percebidas pelos outros. 

Intencional ou não, a tentativa é sempre de agradar o maior número de pessoas e 

influenciar a opinião dos outros a respeito de si mesmo. O corpo passa a ser o palco de 

uma comunicação simbólica. O ser humano se apropria da moda para constituir o seu 

“cartão de visitas”, a forma como se apresentará ao mundo. 

 

Sendo assim, uma roupa, um item de moda ou indumentária seria o meio ou o 

canal pelo qual uma pessoa “diria” uma coisa a outra com a intenção de 

efetuar alguma mudança naquela outra pessoa ou de informá-la de algo. 

Nesse contexto a roupa seria a mensagem do processo comunicativo visual 

entre indivíduos (AQUINO, 2011, p. 36). 

 

Desta forma, a análise dos figurinos complementa as representações sociais da 

âncora no programa. Entendendo que o vestuário de uma apresentadora também denota 

informação, as escolhas do figurino de Alice Bastos Neves produzem efeitos de sentido. 

Ainda mais na televisão, onde a preocupação com a estética é significativa na 
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construção simbólica do personagem. Os figurinos analisados traduzem o perfil 

idealizado pela apresentadora e estão, conectados, as estratégias discursivas e corporais. 

 

Figura 8– Figurino de segunda-feira, dia 

02/09/2013 
 

Figura 9– Figurino de terça-feira, dia 03/09/2013 
 
 

Figura 10– Figurino de quarta-feira, dia 

04/09/2013 

 

Figura 11– Figurino de quinta-feira, dia 

05/09/2013 

 

Figura 12– Figurino de sexta-feira, dia 06/09/2013 

 
Figura 13– Figurino de sábado, dia 07/09/2013 

 

 

As imagens acima mostram os figurinos utilizados pela âncora durante a semana 

analisada. Percebe-se, nestas seis composições, que o estilo é sempre o mesmo: roupas 

sóbrias, despojadas e “cleans”. As calças e as camisas são peças do vestuário bem 
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exploradas, delimitando o figurino que intitula-se “unissex”. Ou seja, não há nenhuma 

perspectiva de exploração da feminilidade da mulher, nem surpresas em cada programa, 

há uma uniformidade. Alice não chama a atenção pelos atributos de sedução do 

universo feminino, como vestidos, saias e blusas decotadas. Pelo contrário, seus braços, 

pernas e colo estão, na maioria das vezes, cobertos. Nessas composições, inferem-se o 

sentido de que a jornalista parece estar confortável na roupa e isso é o que importa. Ela 

não chama mais a atenção que a própria notícia. Não se deseja explorar a sensualidade e 

sim o conteúdo do discurso veiculado. 

O uso das calças e camisas justifica a escolha do termo “unissex” para o figurino 

da jornalista, uma vez que estas composições são características do vestuário masculino. 

As calças não são muito coladas e, quando a âncora utiliza blusas, são largas, sem 

delimitarem muito a silhueta e as curvas de Alice. A ousadia e a variação do figurino 

giram mais em torno das cores das peças. Pode-se observar isso nas figuras 8, 10 e 11. 

A jornalista aparece com calças de cores vivas e diferentes, como verde, vermelha e 

laranja, conotando a sensação de alegria e vivacidade da âncora, ao mesmo tempo em 

que parece estar atenta às tendências da moda, não vulgariza o seu corpo.  

A única peça do figurino que permite uma exploração muito sútil da 

feminilidade da mulher é o uso constante do sapato de salto alto. Em todas as edições de 

análise, Alice apareceu com salto nos pés, o que garante um alongamento da silhueta da 

apresentadora, embora não seja explorada pelo restante da caracterização. Diferente do 

que ocorre com as roupas, as cores dos sapatos são sempre neutras, pretos e beges. Estas 

marcas pessoais conotam uma elegância interna que se traduz na aparência externa. 

Em relação aos calçados que usa, esta interpretação feita é reforçada pela própria 

jornalista, Alice garante que houve mudanças, desde o início da regionalização do 

programa. “Logo quando a gente começou com o Globo Esporte RS, eu usava só 

sapatilhas. O que eu achava informal demais. E aí, teve toda uma conversa, pra repensar 

sobre isso e chegou-se à conclusão de que precisávamos explorar um pouco mais o fato 

de eu ser mulher e estar à frente de um programa esportivo. E, este seria o recurso para 

isso: o salto alto”, garante a apresentadora.  Em uma breve definição sobre a imagem 

que veicula no programa, através da caracterização, Alice afirma que o figurino é 

pensado, propositalmente, para não ser sensualizado. “As roupas devem ser informais e 
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confortáveis. Não precisam chamar a atenção para outras coisas. O que importa, de fato, 

é a notícia.”, ressalva. 

Aquino (2011, p. 48) completa que os manuais de telejornalismo e livros sobre 

produção para televisão referem-se à importância da relação direta entre a composição 

da imagem veiculada do apresentador com a credibilidade que ele passa ao 

telespectador, através de suas roupas. O âncora deve pensar no seu figurino, como um 

elemento fundamental no processo comunicativo em que este se insere. Segundo 

Aquino apud Bonásio (2011, p. 143), “se você quiser ter credibilidade naquilo que você 

fala, apresenta ou demonstra na televisão é necessário que seja dada a devida 

importância ao figurino”. 

Assim, evidencia-se a relação simbólica do papel do figurino na construção da 

imagem e do discurso dos âncoras de televisão. Este trabalho, de mediador, requer um 

“cartão de visitas”, que é constituído pela união do discurso e a imagem do 

apresentador, principalmente. 

 

3.4 ALICE POR ALICE: UMA VISÃO ETNOGRÁFICA 

 

A proposta de identificar as estratégias do discurso da âncora Alice Bastos 

Neves incluiu também um acompanhamento etnográfico das suas rotinas. Neste 

processo, foi realizada uma entrevista, onde ela também se permitiu revelar 

posicionamentos profissionais e pessoais. 

 

Figura 14 - Pesquisadora e objeto de estudo, em visita à redação da RBSTV/RS, dia 16 de 

setembro de 2013 
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Alice é a primeira da equipe do Globo Esporte RS a chegar à redação, por volta 

das 7h 30min, de segunda a sábado, e começa a organizar a edição do programa que irá 

ao ar logo mais, às 12h 50min. “Chego à redação e já começo a montar o espelho do GE 

e elencar a ordem que acho mais coerente para a exibição das matérias. Mas, isso quem 

decide mesmo depois é o Basílio, editor chefe do programa”, afirma a âncora. 

 

 
 

Figura 15– Alice organizando o espelho da edição do dia 16 de setembro de 2013 

 

Apesar de ser a apresentadora, observou-se durante a visita à redação a 

participação direta da jornalista na produção dos quadros, na edição das reportagens e 

no texto das cabeças que serão lidas por ela durante a transmissão. 

 

 

Alice se formou em jornalismo no final de 2005. Na época, tinha 21 anos e 

procurava um lugar para começar a sua carreira jornalística. Sem muita perspectiva de 

conseguir algo em pouco tempo, recebeu um telefonema da RBSTV convidando-a para 

um teste de vídeo: “Era início de 2006, estavam formando um núcleo Pan-Americano 

Figura 16–Alice na produção do programa 

 

Figura 17–Alice trabalhando na edição 
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aqui, porque o Brasil iria sediar a competição no ano seguinte. Houve um incentivo 

muito grande da Globo para produzirmos produtos locais relacionados à outros esportes. 

Foi quando o “RBS Esporte” retornou à grade de programação, em função do Pan, após 

ficar anos fora do ar. Aí, eu fiz esse teste de vídeo aqui, mas sem nenhuma esperança, 

porque eu nunca tinha feito vídeo durante a faculdade. Pra minha surpresa, acabei sendo 

aprovada”, declara.  

Sobrea sua escolha profissional, Alice é bem clara e taxativa. “Eu não escolhi. O 

jornalismo esportivo me escolheu. Eu me apaixonei por ele loucamente e nós estamos 

vivendo um caso de amor eterno”. 

 

 

Figura 18–Alice inserida no cenário do programa 

 

Quando questionada em relação às marcas corporais, expressões do rosto, voz e 

discurso, a jornalista afirma que não chega a pensar muito nisso. “Posso dizer, que a 

minha busca constante é por naturalidade. Tanto que eu tento adaptar os textos pra que 

eles fiquem o mais ‘faláveis’ possíveis, como se eu estivesse conversando com o 

espectador. E o retorno que eu tenho das pessoas próximas, amigos e família é: ‘Alice 

parece tu mesmo, né?’ E, eu digo: não parece, sou eu. A ‘Alice do Globo Esporte’ é a 

mesma Alice do dia-a-dia”, brinca a apresentadora. 

Em suas atitudes, durante o acompanhamento da rotina produtiva, a jornalista 

“transborda” naturalidade. Alice demonstra ser uma pessoa afetiva com seus colegas na 

redação. No tempo em que foi observada pela pesquisadora, demonstrou-se atenciosa, 
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carinhosa e extrovertida. Tenta deixar todos à vontade e animar o ambiente em que se 

encontra.  

Em relação ao olhar dos espectadores sob ela, Alice acha que eles a enxergam de 

uma maneira muito íntima, como se a conhecessem bem. Isso, ainda segundo a 

apresentadora, leva a crer que o caminho da naturalidade almejado está dando certo. 

“As pessoas me cumprimentam como se eu realmente fosse da família, amiga, como se 

eu realmente fizesse parte das histórias de vida delas. O que é muito bacana. Pois, 

procuro, através dos textos, me aproximar da fala das pessoas, deixá-los mais 

coloquiais”, declara. 

No que diz respeito à formulação destes textos, a fim de deixá-los próximos dos 

telespectadores, a âncora afirma que apesar de a cabeça já estar pronta, feita pelo 

repórter ou pelo editor responsável pela matéria, ela sempre revisa. “Eu mudo bastante. 

É tudo muito a minha cara. Nunca vou para o ar sem ler todas as cabeças”, observa a 

jornalista. E são, justamente, nestas pontuações que percebe-se a liberdade de criação e 

a forma com que a apresentadora se preocupa em ser vista, notada e “lida” por seus 

espectadores.  

Ela mesmo garante que não busca marcas que identifique em seu discurso. “O 

‘Oi gente!’ é uma marca que surgiu naturalmente, mas eu não busco marcas. Eu tenho 

um texto no teleprompter para me orientar, mas vou adaptando, ao longo do programa, 

muito naturalmente com as minhas expressões. Na maioria das vezes, com uns 

‘caquinhos’ no início e no fim. Por isso, pela naturalidade e espontaneidade, tenho que 

cuidar para não repetir expressões, que eu uso muito no dia-a-dia, como por exemplo, o 

‘agora’, e o ‘né’”. 

Já quanto ao preconceito com as mulheres no esporte, Alice acha que já foi 

muito pior e que o caminho para o gênero feminino está muito mais aberto do que se 

imagina. “Eu não sofri preconceito. Sempre digo que uma geração anterior a minha 

abriu esse caminho. Acredito que, hoje, o preconceito ainda exista, porém de uma forma 

mais velada”, argumenta a jornalista. 

Na redação do Globo Esporte RS, a equipe é composta por, em média, 30 

profissionais. Destes, cinco são mulheres. Alice, três editoras de imagem e uma editora 

de texto. Evidencia-se a predominância dos homens no jornalismo esportivo. Entretanto, 
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o espaço, que antes era limitado somente a eles, hoje agrega e comporta, de uma 

maneira democrática, o olhar feminino. 

E, sobre esta nova perspectiva de atuação, a âncora opina com propriedade. “Eu 

acho que uma das principais coisas para a gente se dar bem como mulher no jornalismo 

esportivo ou em qualquer outro é se reconhecer diferente. Homens e mulheres são 

diferentes, na vida, no dia-a-dia, na maneira de ver as coisas. E esta nossa maneira de 

ver o mundo, o jornalismo esportivo, os jogos, os jogadores, as histórias e tudo é 

diferente dos homens. E que bom que é diferente, que bom que a gente pode agregar ao 

jornalismo”, afirma Alice. 

Deste conjunto de depoimentos, percebe-se que apesar de jovem jornalista, Alice 

tem traços profissionais bem marcantes e percepções de mundo formadas. Embora tenha 

começado há pouco tempo sua carreira jornalística, a âncora tem conhecimento e 

experiência, que agregam aos seus modos de dizer características singulares. Além 

disso, observou-se, durante a visita, que Alice é uma mulher tranquila, afetiva e muito 

natural. Age e fala com segurança e propriedade, tanto quando se posiciona de forma 

pessoal ou profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho da reflexão para o entendimento do papel da âncora de televisão em 

um programa esportivo demonstrou ser bastante satisfatório pessoalmente e produtivo 

intelectualmente. A satisfação é decorrente da percepção de que a mulher pode se inserir 

neste contexto e ultrapassar as barreiras do preconceito contra sua beleza e feminilidade. 

Isso significa encaminhar, como um dos resultados de pesquisa, que o jornalismo 

esportivo, com todo seu encanto, paixão e beleza, abriu espaço para o olhar feminino e 

comportou a competência, o charme e o jeito de fazer jornalismo das mulheres.  

Isto se evidencia ainda mais na televisão, meio de comunicação de massa que 

une a beleza estética do cinema à narração, instantaneidade e regionalismo do rádio, e 

que soube captar a importância da presença feminina neste contexto. Esta possibilidade 

é rica, particularmente, para a pesquisadora, uma vez que este é o campo de atuação que 

pretende se dedicar, enquanto profissional do jornalismo. 

Especialidades à parte, no que diz respeito à produção intelectual contempla-se 

um conceito pertinente ao trabalho, trazido por Rodrigues (2002), que observa o 

discurso como produto e resultado final da instituição midiática. Além disso, percebe-se 

que as formações discursivas sejam elas quais forem (textual, imagética, gestual e 

outras) são a expressão final de todo o processo comunicacional. 

Este entendimento conceitual norteou esta pesquisa, que teve como objetivo 

compreender as estratégias discursivas de Alice Bastos Nevs, como mestre de 

cerimônias na condução do programa, através de descrição e análise dos modos de 

apresentação da âncora – discurso, gestualidades e figurino. A partir deste recorte, foi 

possível identificar as singularidades da jornalista e, através da análise de discurso, 

interpretar os sentidos deflagrados por ela na construção de seu discurso textual e 

simbólico. 

Os encaminhamentos do estudo são decorrentes de um processo de pesquisa 

qualitativa que privilegia a subjetividade e a interpretação do autor. Evidentemente que 

estas interpretações são baseadas em um quadro teórico, um percurso metodológico e 

em categorias semânticas capazes de orientar cientificamente o processo. Entretanto, 

outras vieses podem ser observados à luz de outras escolhas teórico-metodológicas.  
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O que resultou deste trabalho pode ser elencado a partir das seguintes 

considerações:  

 O âncora é um ator social, na medida em que ele é o maestro na condução do 

programa televisivo. Esta personagem é responsável por ditar os discursos - textuais, 

imagéticos e gestuais - que o telespectador irá observar, interpretar e estabelecer uma 

determinada relação de credibilidade. Os âncoras de televisão são figuras que passam a 

ordenar a vida de quem os assiste e, através da emissão de seus pontos-de-vista, 

influenciar a formação da opinião e do comportamento dos espectadores. 

Assim, com essa importância na condução dos “fatos” e das “vidas” das pessoas, 

os apresentadores de TV criam identidades, tanto na fala quanto nas expressões 

corporais e na construção de sua imagem, que caracterizam marcas para atingir o 

telespectador, mesmo que este não perceba explicitamente isto. O fato é que o âncora é 

um personagem, como outro qualquer, e usa de seus recursos para persuadir o público, 

que rege sua produção. 

Todas as manifestações de um âncora de televisão resultam em um discurso que 

produz efeitos de sentidos. O discurso coloca em movimento diversos significados para 

reconstruir uma realidade. Reconstruir, pois, ao selecionar as palavras, sistematizar os 

gestos e a entonação, o jornalista já faz a sua própria leitura do fato a partir das 

informações que tem e da bagagem cultural que traz consigo. 

 Os “modos de dizer” do personagem televisivo produzem diversos efeitos de 

sentido, mesmo não se conhecendo a multiplicidade de interpretações que o mesmo 

pode causar nos enunciatários quando é produzido. E, para afirmar o seu dito, o âncora 

recorre a diversas estratégias discursivas, a fim persuadir o telespectador sobre a 

veracidade dos fatos que noticia e fidelizá-lo a assistir a programação todos os dias em 

que a mesma é veiculada. 

Desta forma, as estratégias discursivas empregadas pelos âncoras de televisão 

podem ser também chamadas de marcas. São estas marcas que vão estabelecer a 

comunicação entre emissão e recepção e, principalmente, a personalização da fala do 

ator televisivo, o que cria a sua identidade com o telespectador. Assim, os vínculos se 

fortalecem e se consolida um contrato de leitura. 

Alice Bastos Neves criou uma identidade jornalística discursiva despojada. A 

fala coloquial, carregada de marcas discursivas gaúchas, evidencia estratégias de 
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pertencimento e de territorialidade da âncora. Pode-se observar isso quando ela utiliza 

expressões interpelativas, regionais e criativas (brincadeiras), que conotam uma 

aproximação com credibilidade da sua audiência, quando possibilitam a sua 

informalidade, simplicidade, naturalidade diante de quem lhe assiste. 

 As características gestuais da jornalista, em sua maioria, permitiram a 

interpretação do “sentir-se à vontade”. A comunicação entre os indivíduos é 

estabelecida também por meio desses símbolos. Através da expressão facial, dos gestos 

e das roupas, as pessoas traduzem experiências e ideias que queiram compartilhar e 

apresentar aos outros.  

Em relação à aparência física da jornalista aliada a um jeito de ser, percebe-se 

que Alice está confortável e descontraída, na linguagem corporal e nas roupas que veste, 

não perdendo o charme. Paralelamente à descontração da âncora, há uma glamourização 

da sua gestualidade, uma vez que ela cruza as pernas, superpõem os braços, coloca uma 

mão no bolso, mostrando que pode estar descontraída com beleza, graça e “sedução”, 

características do gênero feminino. 

 O âncora, por ser um personagem confiável, capaz de comunicar à população a 

“verdade” dos fatos, e, ao mesmo tempo, ser cativante, precisa de um figurino que 

remeta a sua função e ao grau de relacionamento que tem com a sua audiência. O 

exercício da profissão é visto com seriedade e o elemento fundamental para passar esta 

credibilidade ao telespectador é o figurino, o qual deve ser previamente pensado e 

correspondente às características pessoais e profissionais de cada jornalista. 

 No que diz respeito ao figurino utilizado por Alice Bastos Neves no programa, 

pode-se dizer que segue um padrão. Não há variações de modelos. Assim, denomina-se 

o figurino da apresentadora de “unissex”, uma vez que ela usa, na maioria das vezes, 

roupas do vestuário masculino, como calças e camisas, e quando está de blusas, estas 

são largas e sem decotes. Não há exploração da feminilidade do corpo da apresentadora 

enquanto mulher. A única variação observada é em relação às cores das roupas e, 

pequena conotação da figura da mulher, na presença constante do salto alto.  

Teoricamente, pode-se afirmar que a televisão, por ser este veículo de 

comunicação de massa, que traz a imagem como uma das suas principais características, 

permite que o ser humano se sinta quase presente no interior do processo comunicativo, 

Isto vem ao encontro das percepções de Sodré (2006), que afirma que a força do 
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aparelho é misteriosa, uma vez que mostra uma imagem e, ao mesmo tempo, “sugere 

algo que é e não é”.  

Justamente por proporcionar ao telespectador esta sensação da quase-presença, 

de aguçar múltiplos sentidos, a lógica do sensível define, em grande parte, a produção 

de conteúdo na mídia, seja pela relação de afetividade que o âncora represente para o 

espectador ou pela estética que desperte sentidos e estabeleça uma discursividade 

simbólica própria àquele que o assiste. Novamente, tem-se os ensinamentos de Sodré 

(2006), para quem a ação em comunhão estabelece uma abertura criativa para o outro.  

Enfim, pode-se resumir estas reflexões qualificando algumas características da 

âncora. Alice Bastos Neves tem uma posição participativa nos bastidores (produção e 

edição) do programa, e simpática e importante durante a exibição da atração. A 

jornalista aparece com uma imagem alegre, simples, próxima e pertencente à cultura do 

povo gaúcho. Porém, em relação à feminilidade da mulher, não há exploração e 

vulgarização do corpo.  

Alice está no seu papel de âncora. E, como mestre de cerimônias, conduz a 

narrativa de uma forma descontraída e leve, de acordo com a temática do tradicional 

programa da Rede Globo. Não chama mais a atenção do que a própria notícia. Ela está 

diante da atração, para trazer a leveza, a competência e a beleza da mulher, sem alusão à 

imagem estereotipada do gênero feminino, comum na sociedade e na mídia esportiva 

em geral.  

Já em relação às gestualidades, pode-se concluir que Alice Bastos Neves agrega 

uma expressividade característica e que enriquece ainda mais o seu discurso textual. 

Neste ponto, Sodré (2006) pontua que, muitas vezes, quando a qualidade da expressão 

do corpo transcende a qualidade do texto do âncora/ator social, o discurso simples e 

‘pobre’ pode atingir dimensões notáveis e significativas no meio. Para ele, fatores como 

ritmo, entrosamento, energia, gesto e corpo sobrepõem-se ao discurso. 

A televisão agrega os sentidos deflagrados pelos gestos dos atores sociais, 

através da imagem, peculiar a este meio, e do discurso. Assim, por meio das estratégias 

discursivas, criam-se vínculos/enunciações/identidades, que formam o contrato de 

leitura da jornalista. Um contrato de estratégias que conectam sua identidade às 

estratégias de simplicidade, despojamento, e, principalmente, pertencente à cultura do 

estado, criando proximidade com o telespectador.  
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Outra possibilidade de pensar os dados desta pesquisa é que a televisão 

descobriu na mulher, através da sua beleza estética, um potencial de mediação nesta 

maneira de como o dispositivo mostra o mundo e seus conflitos. Para que as notícias 

chamassem mais atenção e ficassem ainda mais interessantes, percebeu-se o potencial 

figurativo/estético e, após um tempo, discursivo das mulheres. Desta maneira, a 

inserção do gênero feminino na apresentação de telejornais e, principalmente, de 

programas esportivos televisivos, ganhou muita força. Afinal, a maneira como as 

notícias serão divulgadas e por quem serão interpretadas influencia diretamente na 

construção e nos números da audiência. 

Nas edições do programa Globo Esporte RS analisadas, bem como durante o 

acompanhamento etnográfico das rotinas produtivas da apresentadora, percebeu-se 

exatamente na atuação da jornalista Alice Bastos Neves a definição de âncora de 

televisão, trazida por Walter Cronkite, o mais importante âncora norte-americano na 

obra de SQUIRRA (1993). O autor afirma que o âncora é um jornalista com poder de se 

apresentar diante dos telespectadores, alguém envolvido que participe de todo o 

processo de produção da notícia e que saiba improvisar com naturalidade e 

conhecimento de causa uma locução quando for preciso. 

Alice Bastos Neves é uma jovem jornalista, porém digna do cargo que ocupa. É 

a primeira a chegar à redação, participa diretamente de toda a produção do programa, 

formula ou revisa todos os textos das cabeças a serem lidas por ela e, quando 

necessário, improvisa com propriedade sobre o assunto em questão. A naturalidade é 

um dos aspectos mais evidentes em sua atuação e que causa um ótimo impacto a quem 

lhe assiste.  

Por fim, a realização deste estudo, tendo como motivação uma experiência e 

uma ambição profissional, faz acreditar que existe um caminho muito árduo a seguir. 

Mas que muitas mulheres já o fizeram e superaram as barreiras impostas pela sociedade, 

pelos preconceitos com a mulher no esporte e ainda pela vulgarização da imagem 

feminina na televisão, possibilitando um telejornalismo mais igualitário e profissional, 

com o olhar da mulher e outras percepções sobre os esportes, em especial, o futebol. 

Ver tantas mulheres lutando e conquistando seus espaços neste segmento do 

jornalismo, faz pensar em um futuro promissor nesta especialidade da comunicação 

televisiva. Percebe-se claramente que as mulheres estão adquirindo respeito e 
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credibilidade dos telespectadores e reconhecimento de seus próprios colegas de 

trabalho, pela sua dinamicidade, competência e conhecimento sobre o mundo dos 

atletas, dos técnicos, dos jogos e da apaixonante área dos esportes. 

No decorrer da realização deste estudo e de todas as leituras feitas para sustentar 

teoricamente estas análises, observa-se que outras questões surgiram e que não cabiam 

nesta fase do trabalho. Portanto, este estudo não se esgota com este ponto final. Em 

curto prazo, pretende-se avançar esta pesquisa, a fim de contemplar outros 

questionamentos. A temática que engendra a televisão, o esporte e a mulher será 

aprofundada em pesquisas posteriores, para embasamento da escolha profissional feita 

pela pesquisadora. 
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