
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

NATHALIA RUVIARO LAUTENSCHLAGER 

 

 

 

 

 

 

 

O EMPODERAMENTO DA MULHER COMO APRESENTADORA DE TV EM UM 

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SOBRE O TABU: AMOR E SEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2016 



3 
 

NATHALIA RUVIARO LAUTENSCHLAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EMPODERAMENTO DA MULHER COMO APRESENTADORA DE TV EM UM 

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SOBRE O TABU: AMOR E SEXO. 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado no Curso de Jornalismo, área de Ciências 

Sociais do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Jornalista – Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof. Glaíse Palma  

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS  

2016 



4 
 

NATHALIA RUVIARO LAUTENSCHLAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EMPODERAMENTO DA MULHER COMO APRESENTADORA DE TV EM UM 

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SOBRE O TABU: AMOR E SEXO. 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado no Curso de Jornalismo, área de Ciências 

Sociais do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Jornalista – Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dra. Glaíse Palma (Unifra) 

_____________________________________________________________ 

Profa.Dra Carla Torres (Unifra) 

_____________________________________________________________ 

Profa.Dra Sibila Rocha (Unifra) 

 

 

 

 

Aprovada em ....... de ............................................ de 2016. 



5 
 

RESUMO 

  

O presente trabalho busca analisar o empoderamento da mulher no comando de um 

programa de entretenimento ao tratar do assunto tabu amor e sexo através da 

construção da apresentadora e âncora Fernanda Lima que conduz o programa “Amor 

e Sexo” na Rede Globo de Televisão. Para isso, foi realizada através da metodologia 

da análise de conteúdo uma avaliação detalhada de três programas escolhidos em 

três temporadas diferentes, um no ano de 2009, o outro em 2014 e o último em 2016.  

A compreensão desse processo de empoderamento se deu baseado nos estudos da 

história da televisão brasileira, nas presenças femininas em programas de TV, nos 

estudos culturais e no entendimento do conceito do gênero do infotenimento, bem 

como, a exploração do conteúdo e discurso de Fernanda Lima. Através da análise da 

corporalidade, da conduta de pensamentos, da linguagem,do discurso e a 

personalidade única da apresentadora, foi possível concluir esse processo de 

construção da informação mesclada ao entretenimento e também a presença 

empoderada de Fernanda Lima ao tratar com naturalidade da temática sexual.  

 

 
Palavras-chave: Empoderamento; Infotenimento; Fernanda Lima; Televisão; Amor e 
Sexo 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the empowerment of women in charge of an entertainment 
program to address the issue taboo love and sex through the construction of the 
presenter and anchor Fernanda Lima driving “Amor e Sexo” program on Globo TV. For 
this was accomplished through the content analysis methodology a detailed evaluation 
of three programs selected in three different seasons, one in 2009, another in 2014 
and the last in 2016. The understanding of this empowerment process was based on 
studies the history of Brazilian television, the female presence in TV programs, cultural 
studies and understanding of the infotainment genre concept, as well as the 
exploitation of content and speech Fernanda Lima. Through the analysis of the 
corporality, the conduct of thoughts, the language, the discourse and the unique 
personality of the presenter, it was possible to conclude this process of construction of 
the information merged with the entertainment and also the empowered presence of 
Fernanda Lima when dealing with natural sexuality. 
 
 
 

 
Keywords: Empowerment; Infotainment; Fernanda Lima; Television; Love and Sex 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma visão ampla e geral esse trabalho visa analisar como se dá o 

empoderamento da mulher e apresentadora em um programa sobre amor e sexo na 

televisão aberta brasileira. Especificamente o intuito é descrever três programas que 

mostrem a evolução de Fernanda Lima no comando desse “pocket show” desde a 

primeira temporada até a última. Compreender signos que tornam a mesma uma 

apresentadora de consistência e que trata do tema, ainda tabu, sem vulgaridade e 

com uma naturalidade única. Identificar sinais da linguagem e comunicação que 

permitam compreender por que Fernanda se tornou um fenômeno de grande 

audiência para a emissora e como conduz com feminilidade esse processo sem 

perder a linha de construção em sete anos à frente da atração global. 

 A pergunta para qual vamos buscar respostas através desse trabalho é: 

Como ocorre esse processo de empoderamento da mulher no transcorrer dos anos 

como âncora de um dos programas de maior audiência da emissora até hoje por meio 

da figura de Fernanda Lima?  

A construção da imagem e postura de uma repórter de programas jornalísticos 

factuais difere do processo de construção de imagem e postura na conduta de 

programas de entretenimento, por isso justifica-se o intuito deste trabalho. Através 

dele é possível compreender que mudanças de linguagem, comportamento, conduta, 

postura, impostação de voz, meneios e liberdade textual fazem um profissional do 

jornalismo se enquadrarem na área do entretenimento e quão diferente é um produto 

do outro mesmo se tratando de informação e comunicação.  

Para um acadêmico graduando em jornalismo, a importância dessa pesquisa 

se dá através das descobertas feitas em uma análise de conteúdo de um grande 

sucesso da televisão. Por via desta análise percebemos situações práticas que podem 

ser replicadas na conduta cotidiana do nosso trabalho, baseada em um modelo e 

formato que deu certo e de uma apresentadora que se consagrou através desse 

recorde de audiência1. É um estudo com influência direta na nossa atuação cotidiana 

                                                           
1 A citar como exemplo os dados de ibope do último programa exibido em 02 de abril de 2016 foi de 
17.1 de audiência, segundo o site de José Armando Vannucci: Disponível em: 
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como profissionais da área, ainda mais específico para os que se voltam para o gênero 

do infotenimento e do entretenimento.  

A abordagem dos capítulos divide-se da seguinte forma: No capítulo um, 

através da introdução deste trabalho, temos uma explanação geral de todos os 

objetivos dessa pesquisa, bem como, a maneira como será conduzida. Para 

podermos compreender e responder o problema dessa pesquisa um estudo teórico 

se fez necessário e para isso no capítulo dois tratamos de todo um referencial teórico 

que traz a base para essa compreensão. Os estudos culturais norteiam o rumo deste 

trabalho na primeira parte do referencial, que em um segundo momento aborda a 

história da televisão e as mulheres como apresentadoras nacionais, buscando 

significados das primeiras aparições desse empoderamento feminino frente as 

câmeras. Em um terceiro momento, ainda no referencial, buscamos entender a 

abordagem da temática sexual na televisão brasileira através de telenovelas, 

programas, séries e jornalismo. Para encerrar esse capítulo, o trabalho estuda o novo 

gênero do infotenimento e aborda seu conceito, significado e importância para as 

novas formas de mídia e comunicação.  

Após entender esses signos através de um estudo mais aprofundado, no 

capítulo três encontra-se a metodologia utilizada para que essa pesquisa fosse 

efetivamente eficiente em seus resultados. É neste capítulo que fica explicita a 

natureza e as técnicas abordadas, o corpus do objeto a ser pesquisado e a maneira 

como esse processo ocorre.  

A análise em si ocorre no capítulo quatro, onde a pesquisa se debruça sobre 

a decupagem minuciosa da fala de Fernanda Lima em três programas de diferentes 

temporadas, um em 2009, o outro em 2014 e o outro em 2016 para que se possa 

através de uma linha do tempo observar o avanço e evolução do programa. E para 

verificar se os objetivos foram ou não atendidos o trabalho encerra com as 

considerações finais.  

 

 

 

 

 

                                                           
http://parabolica.jovempanfm.uol.com.br/parabolica/audiencias/amor-sexo-termina-com-recorde-
confira-as-audiencias-consolidadas-deste-sabado-02-de-abril/ 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 ESTUDOS CULTURAIS 

 

Os Estudos Culturais fazem referência às diferentes culturas e sua 

complexidade, orientados pela possibilidade de que entre elas existem relações de 

poder e dominação importantes de serem questionadas. A abordagem acerca desses 

estudos iniciou a partir do crescimento das discussões que envolviam a cultura 

popular e seu significado perante as sociedades. Escosteguy (2001, p. 28) apresenta 

uma visão de Stuart Hall (1980, p. 07) onde 

 

Os Estudos Culturais não configuram uma “disciplina” mas uma área onde 
diferentes disciplinas interatuam, visando ao estudo de aspectos culturais da 
sociedade [...] É um campo de estudos em que diversas disciplinas se 
interseccionam no estudo de aspectos culturais da sociedade 
contemporânea, constituindo um trabalho historicamente determinado. 

 

Ortiz afirma caracterizarem-se os Estudos Culturais por sua dimensão 

multidisciplinar, mediante a quebra das fronteiras tradicionalmente estabelecidas nos 

departamentos e nas universidades, mas não se deve considerar a importância da 

multidisciplinaridade como algo idêntico ao “fim das fronteiras”. 

Nesta perspectiva, os fatores que possibilitam o estudo das culturas podem 

ser associados a uma amplitude de diferentes elementos e “os horizontes disciplinares 

surgem não como um entrave a ser abolido, mas como ponto de partida para uma 

“viagem” entre saberes compartimentados” (ORTIZ apud Escosteguy, 2004, p. 122) 

de modo que particularidades contribuam para o enriquecimento dos debates. 

A contribuição teórica de Raymond Williams é fundamental, basilar na 

formação dos Estudos Culturais. Williams mostra que a cultura é uma categoria chave 

que conecta tanto a análise literária quanto a investigação social. Williams reformula 

o entendimento de cultura e essa mudança tornou possível o desenvolvimento dos 

Estudos Culturais.  

Além disso, segundo Costa, Silveira e Sommer (2003), os Estudos Culturais 

disseminaram-se nas artes, nas humanidades, nas ciências sociais e inclusive nas 

ciências naturais e na tecnologia, ancorado nos mais variados campos, apropriando-

se de teorias e metodologias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Raymond_Williams
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O feminismo derrubou as barreiras também dos estudos culturais por volta 

dos anos 70 e pode ser considerado um marco que mudou a prática desses estudos. 

Causando polêmicas entre feministas e não feministas, o primeiro debate ocorreu a 

partir da observação da imagem da mulher nos meios massivos e também sobre o 

trabalho doméstico. Para Hall (2003, p.209), um dos grandes autores vinculados aos 

Estudos Culturais, o feminismo chega em cena sem saber quando nem como, mas 

“chegou como um ladrão à noite, invadiu; interrompeu”.  

Um dos primeiros trabalhos relativos ao gênero foi um texto intitulado Images 

Of Women (1974) de autoria de Charlotte Brunsdon que acolhia obras de diversas 

feministas como Rachel Harrison, Jenny Garber, Helen Butcher entre outras. Tais 

autoras entendiam que os estudos feministas haviam sido abraçados pelos Estudos 

Culturais.  

Nos Estudos Culturais começam a aparecer estudos feministas relativos a 

presença da imagem da mulher nas mídias, como revistas, novelas, cinemas, jornais, 

programas de tv e comerciais. A leitura feita pelos estudos culturais trata sobre como 

a representação da mulher na mídia é distorcida, fazendo o público receptor acreditar 

numa realidade que não existe, as capas de revistas são as “mulheres fatais”, as 

protagonistas de novelas e filmes são as famosas mocinhas lindas, belas e sofridas. 

O poder de influência e socialização também é muito forte, argumenta a autora 

Zoonen (1996), alegando que estudos com crianças e adultos expostos a tipos 

particulares de produtos midiáticos (pornografia, discursos sexistas, etc) mostram que 

seus efeitos são mediados pelas variáveis de gênero, idade e até mesmo educação. 

Apesar da presença feminina na televisão ser ainda minimalista, aos poucos, 

no decorrer dos anos elas ganham força e tomam o espaço que lhes é de direito, 

começando aí um processo de busca por igualdade de gêneros também no âmbito 

televisivo. 
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1.2 A PRESENÇA FEMININA NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

           Matemáticos e físicos começaram a experimentar suas invenções relativas à 

televisão ainda por volta de 1893, porém as primeiras transmissões ocorreram tempos 

depois. Primeiro conseguiram as transmissões de voz, chamadas de 

radiotransmissões e, após um período de experiências, consagraram a transmissão 

de imagens.  

           Rebuscando o primeiro protótipo de televisão criado por John L. Baird de 1920, 

o russo Wladimir Zworykin criou e patenteou o iconoscópio em 1923, a partir disso 

criou os primeiros tubos de televisão produzidos em larga escala a partir de 1945, 

conhecidos como Orticon. As primeiras transmissões vieram antes disso, ainda a 

partir da década de 30. Na Alemanha ocorreu a primeira em 1935 seguida pela França 

ainda no mesmo ano. Inglaterra e União Soviética tiveram no ano posterior suas 

exibições transmitidas oficialmente.  

           A chegada da televisão no Brasil se deu pelas mãos do jornalista Assis 

Chateaubriand que após a inauguração do primeiro canal de televisão brasileiro lança 

a TV Tupi, que realiza a sua primeira transmissão no ano de 1950. Para que isso 

acontecesse o jornalista importou mais de duzentos televisores para que os 

programas da emissora pudessem ser assistidos. Essa histórica transmissão ocorreu 

no saguão do “Diários Associados”. Na sequência da TV Tupi surgiram novas 

emissoras, as quais muitas se mantém até hoje, como Rede Globo, SBT, Rede 

Bandeirantes e Rede Record. A história da televisão brasileira é formada por homens, 

além do primordial Assis Chateaubriand, marcaram a história também Silvio Santos, 

Lima Duarte, John Herbert, Vitor Costa, Cassiano Gabus Mendes, Manuel da Nóbrega 

e outros que de uma forma ou outra estiveram presentes nos primeiros anos da TV 

no Brasil.  
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Figura 1. Assis Chateaubriand (direita) na inauguração da TV Tupi em 1950. 

Fonte: otvfoco.com.br 

 

           As mulheres estavam presentes na TV Brasileira de uma maneira quase 

imperceptível já nessa primeira transmissão em 1950. A televisão é historicamente 

um objeto de poder muito masculinizado, feito em sua maior parcela por homens e 

dirigida por eles também.  Foi ao ar neste dia o show que foi considerado o primeiro 

programa de TV no Brasil, o “TV na Taba”. Entre vários artistas famosos, estariam 

presentes Hebe Camargo, Wilma Bentivegna e Lolita Rodrigues. Hebe acabou não 

comparecendo, ficando a cargo de Lolita Rodrigues cantar o “Hino da Televisão 

Brasileira”.  

           Em 1953 temos a presença de Eva Wilma que ao lado de John Herbert 

estrelam o programa “Alô Doçura”, mas foi em 1955 que surgiu o primeiro programa 

feminino do Brasil. “O Mundo é das Mulheres”2 consagrou Hebe Camargo como rainha 

da televisão brasileira. A apresentadora comandou por anos essa programação e 

entre idas e vindas e trocas de emissoras, aceitou o convite de Silvio Santos em 1985 

para ter o seu próprio programa. Segundo o livro “A noite da madrinha”3 (1972) o 

“Programa da Hebe” teve início em 1986 e permaneceu no ar até 2010, durante vinte 

e quatro anos. 

                                                           
2  Segundo o site: http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2012/09/hebe-participou-do-

primeiro-programa-feminino-da-tv-3901862.html 
 
3  Livro Noite da Madrinha: http://www.orelhadelivro.com.br/livros/80209/a-noite-da-madrinha/ 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2012/09/hebe-participou-do-primeiro-programa-feminino-da-tv-3901862.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2012/09/hebe-participou-do-primeiro-programa-feminino-da-tv-3901862.html
http://www.orelhadelivro.com.br/livros/80209/a-noite-da-madrinha/
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Figura 2. Hebe Camargo no comando do primeiro programa feminino brasileiro “O 

mundo é das mulheres”.  

Fonte: portalimprensa.com.br 

 

            Durante todos esses anos de história da televisão, os programas de 

entretenimento tiveram outras mulheres no comando, elencando potenciais 

sucessoras ao trono da imortalizada Hebe Camargo.  

            Entre os nomes das mulheres de sucesso, apresentadoras da tv brasileira ao 

lado de Hebe estão: Xuxa Meneghel, Angélica, Ana Maria Braga, Marília Gabriela, 

Eliana, Luciana Gimenez, Adriane Galisteu e a grande queridinha do momento: 

Fernanda Lima.  Mas não só de apresentadoras foi construída a imagem da mulher 

na televisão nacional, grandes atrizes, novelistas, jornalistas, escritoras e garotas-

propagandas foram abrindo caminho para que o universo feminino tomasse seu lugar 

na telinha. Regina Duarte, Sônia Braga e Beatriz Segall são nomes fortes e presentes 

desde o início na teledramaturgia do país. Janete Clair ficou para sempre na história 

como a primeira autora mulher de telenovelas.  

            A jornalista Gloria Maria e a atriz Taís Araújo são fortes representantes da 

mulher negra na TV. Na época em que Hebe dominava a programação, Lolita 

Rodrigues e Dercy Gonçalves eram outros nomes importantes do horário nobre, da 

mesma forma que Marília Gabriela comandou a TV Mulher na década de 80. No 

jornalismo factual além de Gloria Maria, Lilian Witte Fibe, Fátima Bernardes e Ana 

Paula Padrão são renomadas até hoje. Dessas últimas citadas, Ana Paula Padrão é 
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hoje uma das maiores líderes do empoderamento feminino e sobre esse processo ela 

diz:  

 

Empoderar uma mulher significa olhar para ela e dizer: você tem poder, você 
pode mudar sua vida, você tem uma identidade própria. Falo para plateias de 
200 a 1 500 mulheres e pergunto: o que faz você feliz? E 80% das respostas 
estão associadas à agenda do outro. “Ah, fico muito feliz quando meu filho 
passa de ano na escola”, “Fico feliz quando meu marido chega feliz do 
trabalho”. Não, não, não, para tudo. “O que que faz você, mulher como 
indivíduo, feliz?”. Fica aquele silêncio na plateia. Tem mulher que chora 
tentando encontrar nela algum indício de onde está sua felicidade e não 
consegue. E uma mulher que tem poder e identidade própria vai dizer: comigo 
não. Acho que a mulher, hoje, não está mais brigando para ter o mesmo 
salário, embora isso seja uma injustiça. Ela está brigando para fazer 
escolhas, sabe que não dá mais conta de exercer 450 papéis e está 
escolhendo quais servem a ela.4   

 

 

 
Figura 3. As apresentadoras mirins Eliana, Xuxa e Angélica. A apresentadora Hebe 

Camargo entre Ana Maria Braga e Xuxa Meneghel 

Fonte: Revista Caras Dezembro de 1999./ Fonte: rd1.ig.com.br 

           

           Atualmente, a TV atinge praticamente todo o território brasileiro, e se consolida 

como a principal fonte de diversão e conhecimento para a maioria da população, 

ocupando papel de fundamental importância na formação da identidade nacional. A 

televisão, transformada na principal instituição de produção e transmissão das formas 

simbólicas, vê reforçada sua posição de 'bode expiatório' (McQUAIL, 2000, p. 38) ou 

de panacéia, o canal principal de disseminação dos valores hegemônicos, percebidos 

como 'naturais' graças ao "controle social que pode ser exercido sem violência física, 

simplesmente catalogando todo o protesto e questionamento como fora do senso 

comum e dentro dos domínios do insano, do irracional" (WHITE, 1995, p. 53). 

                                                           
4 Segundo entrevista cedida pela jornalista ao projeto Draft em 26 de fevereiro de 2016. 
http://projetodraft.com/o-mundo-dos-negocios-e-o-mundo-da-traicao-lealdade-e-tudo/ 
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Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, mais de 18 mil entrevistados 

responderam ao questionário e mais de 95% dos casos afirmaram assistir televisão 

 

O tempo de exposição à televisão sofre influência do gênero, da idade e da 
escolaridade. De 2ª a 6ª-feira, as mulheres (4h48) passam mais horas em 
frente à TV do que os homens (4h12). Os brasileiros de 16 a 25 anos (4h19) 
assistem cerca de uma hora a menos de televisão por dia da semana do que 
os mais velhos, acima dos 65 anos (5h16). O televisor fica mais tempo ligado 
na casa das pessoas com até a 4ª série (4h47) do que no lar das pessoas 
com ensino superior (3h59) (Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – Secom, 
2015, p.07). 

 

Wolton (2006) ainda observa que a televisão é construtora de laços sociais, o 

que implica diretamente no seu poder de unir (ou separar) grupos e pessoas. O autor 

acredita que a TV seja “um formidável instrumento de comunicação entre os 

indivíduos”, acrescentando que o veículo funciona como um “objeto de conversação”.  

A televisão tem uma função social abrangente que vai muito além do lazer e 

do entretenimento. O papel dela também é educar, socializar, difundir cultura e 

informação, ligar pontos extremos, globalizar, comunicar.  Segundo o artigo de Lisboa 

e Pires (2004, p. 01),  

 

As novas gerações vivenciam desde seu nascimento uma realidade onde a 
presença da TV concorre para construção de percepções e representações 
do mundo à sua volta. Desde pequenas as crianças têm contato com 
inúmeras imagens e sons que constroem a narrativa do discurso midiático 
acerca dos conhecimentos culturais. Apoiado no tripé da informação, 
entretenimento e publicidade, o discurso midiático televisivo, antes de ser 
uma instância neutra perante a realidade, vem produzindo inúmeras 
representações sociais sobre os mais diferentes assuntos, que acabam 
sendo culturalmente compartilhadas.  

 

Ainda dentro dessa realidade, é aí que os papeis feminino e masculino 

começam a ser compreendidos e distintos. A televisão mostra essa diferença de 

gêneros tão questionada nos dias de hoje através da distinção da representação da 

mulher e do homem na TV. 
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1.2.1 Empoderamento feminino: o papel da mulher na televisão brasileira  

           

Antes de falarmos sobre o empoderamento feminino, precisamos conceituar e 

entender o que significa o termo empoderamento. O educador pernambucano Paulo 

Freire foi o grande precursor da palavra e trouxe uma lógica diferente do termo já 

existe na língua inglesa, o empowerment. No dicionário dos ingleses, empoderamento 

era o ato de dar poder a alguém para realizar algum tipo de tarefa ou negócio. 

Diferente do sentido literal, Freire(1992) acreditava que empoderamento era mais do 

que apenas isso. Empoderar alguém ou algo é permitir que realize, por si mesma, as 

mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer. Empoderamento é superar, 

avançar e conquistar as coisas por conta própria, um estado de liberdade para quem 

era subordinado, como afirmam Schiavo e Moreira, 

 

Implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um 
processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua condição atual, 
uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser 
construída. A estas variáveis, deve somar-se uma mudança de atitude que 
impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação prática, metódica e 
sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a 
antiga postura meramente reativa ou receptiva (SCHIAVO; MOREIRA, 2005 
p.48).  

 

A discussão por direitos de gêneros ou então pela igualdade entre homens e 

mulheres já é algo bastante presente nas discussões do cotidiano. Quando falamos 

em empoderamento feminino precisamos voltar no tempo e na história da humanidade 

para entender em que momento as mulheres passaram a perceber que precisavam 

conquistar os seus ideais e principalmente sua liberdade. Na história temos fatos que 

comprovam esse início de empoderamento desde o incêndio que matou mais de 100 

mulheres em uma fábrica de Nova Iorque em 1911, passando pela queima dos sutiãs, 

a obtenção do direito de voto, e recentemente a Lei Maria da Penha. Empoderar 

mulheres é algo que precisa ser feito todos os dias e não apenas por mulheres, os 

homens tem papel fundamental neste processo.  

       Um novo ideal de poder é exercido através do processo de empoderamento 

feminino, compartilhando responsabilidades e assumindo uma democracia.  

 

O empoderamento das mulheres representa um desafio às relações 
patriarcais, em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e 
a manutenção dos seus privilégios de gênero. Significa uma mudança na 
dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a 



18 
 

autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, 
do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e a violação 
sem castigo, o abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam a 
toda a família (COSTA, 1998 p. 9). 

 

A mídia, especialmente a TV exerce um papel importante e de destaque no que 

diz respeito a igualdade de gêneros. O jornalismo, além da ficção, também apresenta 

uma história de conquistas femininas. Cada vez mais mulheres exercem funções em 

todas as áreas do jornalismo, até mesmo no esporte. A exemplo, Fátima Bernardes 

que por quase quatorze anos comandou a principal bancada de telejornalismo do 

Brasil, o Jornal Nacional. Pela emissora Fátima esteve presente em coberturas 

impactantes e históricas, inclusive Copas do Mundo.  

Muitas vezes, as mulheres utilizam-se de artifícios da estética para sentirem-se 

poderosas. Vestimentas, salto alto, maquiagens montam um personagem 

teoricamente pronto para enfrentar as batalhas diárias, porém sentir-se poderosa é 

diferente de ser empoderada. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 

mesmo fazendo as mesmas funções, as mulheres ganham 77% do salário dos 

homens. De acordo com esses dados, para a sociedade obter igualdade salarial entre 

homens e mulheres, estima-se que leve cerca de setenta anos. É importante entender 

que o empoderamento busca uma igualdade social entre os sexos e não tornar a 

mulher mais do que o homem ou deixar os homens submissos as mulheres. 

A escritora Clara Averbuck explica o que o termo que veio do inglês e não existe no 

dicionário português significa e como as mulheres foram ensinadas para isso: 

Poder é uma coisa que as mulheres não são ensinadas a ter. Então é um 
conceito novo que vem de uma palavra relativamente em inglês, 
empowerment e que teoricamente nem existe no português e que vem de 
poder, que é quando a gente encontra a nossa voz, o nosso poder e a nossa 
força. Mulheres são capazes de ter cargo de chefia, são capazes de liderar 
equipes e aq gente ainda sofre preconceito por isso. ( Averbuck, Clara – 
Programa Mais Você – 11 de julho de 2016) 

 
         No jornalismo, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) em 2013, 

a quantidade de jornalistas do sexo feminino representa 64% em comparação aos 

colegas homens e na sua maior parte tem mais de 30 anos, são solteiras e brancas.5  

         A Rede Record é a que mais valoriza a presença da mulher no comando de 

programas de jornalismo, como é o caso do Fala Brasil apresentado por Carla Cecato 

e Roberta Piza. 

                                                           
5  Fonte: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/coluna/2016/09/blog-do-lel-empoderamento-
feminino-uma-bancada-duas-mulheres  

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/coluna/2016/09/blog-do-lel-empoderamento-feminino-uma-bancada-duas-mulheres
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/coluna/2016/09/blog-do-lel-empoderamento-feminino-uma-bancada-duas-mulheres
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Figura 4. Carla Cecato e Roberta Piza formam a dupla que há mais tempo comandam 

um telejornal diário na TV. 

Fonte: Blog do Lel: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/coluna/2016/09/blog-do-lel-

empoderamento-feminino-uma-bancada-duas-mulheres 

 

 

Quando reverenciamos essa força feminina não podemos deixar de citar 

Fernanda Lima que vem em uma carreira ascendente e culmina hoje como uma 

apresentadora que representa a mulher moderna, bem sucedida e que tem liberdade 

para falar sobre qualquer assunto na televisão, como por exemplo, amor e sexo. A 

gaúcha, antes mesmo de ganhar notoriedade como uma das maiores apresentadoras 

da Rede Globo, se destacou como modelo, morando no Japão e em Zurique por 

alguns meses. Na TV, Fernanda teve sua estreia na MTV em meados de 1999. 

Representando a igualdade de gêneros, foi contratada pela FIFA como apresentadora 

dos eventos oficiais da entidade.            
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1.3 TEMÁTICA SEXUAL NA TV BRASILEIRA: TELENOVELAS, SÉRIES, 

JORNALISMO E ENTRETENIMENTO 

 

                A abordagem da sexualidade na mídia gera controvérsias e polêmicas desde 

que a televisão surgiu como fonte de informação e entretenimento. De tempos para 

cá a exploração e exposição do corpo ficou ainda mais evidente e quando voltamos 

na história, podemos rastrear esse caminho pelo qual a temática sexual percorreu. 

Em 1951, quando a televisão tinha apenas um ano de existência no Brasil, o par 

romântico da novela “Sua vida me pertence” protagonizado por Vida Alves e Walter 

Forster deu o primeiro beijo da história das novelas6, quebrando tabus.i 

            O primeiro beijo homossexual da TV também foi motivo de muita polêmica em 

1963 quando novamente Vida Alves ao lado de Geórgia Gomide entraram para 

história ao contracenar em uma cena de beijo gay. Entre 1996 e 1997 a extinta Rede 

Manchete sofreu protestos pela exibição da seminudez de uma atriz menor de idade 

na novela “Xica da Silva”. Taís Araújo vivia a personagem e tinha apenas 17 anos na 

época. Em julho de 2016 mais uma polêmica ao redor da sexualidade paira no Brasil. 

A primeira cena de sexo gay foi protagonizada por Caio Blat e Ricardo Pereira em 

“Liberdade, Liberdade” trama das 23h exibida pela Rede Globo, exatos sessenta e 

seis anos após a inauguração da televisão no país. 7 

           Uma das maiores sexólogas do país, Laura Müller8, desde 2007 aborda a 

temática semanalmente no programa “Altas Horas” também da Globo, comandado por 

Sérginho Groismann. Laura consegue através da psicologia passar a informação 

necessária de uma maneira simples e direta, em uma linguagem facilmente 

compreendida também por adolescentes.  

          Em 28 de agosto de 2009 Fernanda Lima não sabia, mas estava assumindo o 

comando daquele que seria o programa de maior sucesso dos últimos tempos da 

Rede Globo. Despretensiosa, ousada e corajosa Fernanda chegou ao ápice de sua 

carreira e teve sua consagração com Amor e Sexo o programa que chegou para 

quebrar tabus. O formato escolhido pela direção foi um programa de auditório, com a 

                                                           
6 As primeiras vezes das mulheres na TV: http://www.pluii.com.br/index.php/as-primeiras-vezes-das-

mulheres-na-televisao/ 
http://revistapontocom.org.br/materias/mulheres-na-televisao-brasileira 

 
7 Segundo site tudosobretv.com.br no item História da TV no Brasil. Disponível em: 
tudosobretv.com.br 
8 http://www.lauramuller.com.br/ 

http://www.pluii.com.br/index.php/as-primeiras-vezes-das-mulheres-na-televisao/
http://www.pluii.com.br/index.php/as-primeiras-vezes-das-mulheres-na-televisao/
http://revistapontocom.org.br/materias/mulheres-na-televisao-brasileira
http://www.lauramuller.com.br/
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participação de uma banda comandada por Léo Jaime e de uma plateia nada 

preconceituosa. Semanalmente eram recepcionados convidados e também um 

elenco integrante para animar e compor o programa dirigido por Ricardo Waddington. 

Neste trabalho, um relato detalhado sobre o programa Amor e Sexo será feito na 

descrição do objeto. 

 

1.4 INFOTENIMENTO 

               

                  A informação na contemporaneidade também evoluiu, sofrendo mudanças 

drásticas na maneira como vem sendo tratada e exposta ao público através dos 

veículos de comunicação. A cultura da convergência e a coparticipação do público no 

fazer notícia são aspectos fundamentais para essa reinvenção no modo de noticiar. 

          Do inglês infotainment, o infotenimento é um novo gênero que abrange 

justamente o que o próprio nome diz informação e entretenimento. Nada mais é do 

que um novo jeito de se fazer comunicação, de se fazer jornalismo. Os programas que 

hoje podem ser chamados de revista eletrônica aderiram ao infotenimento, utilizando-

se do entretenimento para passar informação, de uma forma mais leve e descontraída. 

Em contrapartida o jornalismo factual, o hardnews também buscou elementos do 

entretenimento para informar de uma maneira diferente (GOMES, 2009).  

          Ao olhar por determinado viés somos obrigados a nos deparar com paradigmas. 

Tempos atrás um grande espaço separava a informação do entretenimento e para 

alguns conservadores, a ideia dessa mistura e dessa complementação ainda não é 

bem vinda. Segundo Dejavite, a unificação desses dois gêneros em um, nada mais é 

do que as próprias opções do nosso cotidiano, de deixar as obrigações com mais 

ludicidade: 

 

A função de recreação e entretenimento permite que as pessoas participem 
de atividades recreativas, culturais e sociais.[...] E dentro desse cenário, os 
veículos de comunicação de massa acabam difundindo informações, ao 
mesmo tempo que distraem a audiência. Esse papel pode ser considerado 
como um fator de equilíbrio, um meio para suportar as disciplinas, obrigações 
e coerções necessárias à vida social (DEJAVITE, 2006, p. 49). 

 

Em seu livro Dejavite também ressalta que se não houver esse entretenimento 

na forma de distribuir a informação, o receptor passa a não achar atraente e acaba se 

desprendendo da notícia. Atualmente o receptor tem um papel importante na 
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construção da mídia. Ele que antes só recebia, agora através da interação faz parte 

do processo de fazer notícia. 

        Quando uma notícia reúne atributos como espetacularização, capacidade de 

entreter e alimentar discussões, ela se conceitua como notícia light, buscando divertir 

o receptor através de um conteúdo rápido e de fácil compreensão.  Maffesoli (2003) 

acredita em algo que cria polêmica, que mais do que saber da notícia, o receptor que 

ver-se e ouvir-se, ser ativo no processo da comunicação  

 

No fundo o leitor interessa-se pelo que lhe diz respeito. Por mais que isso 
horrorize os críticos politicamente corretos, as pessoas não querem só 
informação na mídia, mas também ver-se, ouvir-se, participar, contar o 
próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles com quem convivem 
(MAFFESOLI, 2003, p.15). 
 

         A importante função de identificar esse novo gênero também pede que se 

detenha a diferenciação do conceito de ludicidade e de sensacionalismo. Ambas 

características tendem a ser confundidas, mas não se assemelham, tendo o 

sensacionalismo uma função pejorativa perante a comunicação. Ludicidade é 

justamente o fato de ensinar ou informar através da diversão, da descontração.  

         O infotenimento ganha destaque nesse trabalho pelo fato de ser o gênero que 

rege o objeto de estudo, no caso, o programa Amor e Sexo. Essa ludicidade é 

percebida em vários momentos não só do discurso da âncora do programa como 

também nos momentos de interação com a própria plateia e convidados. Mesmo 

contragosto de muitos comunicadores, redatores, editores e diretores de veículos de 

comunicação o infotenimento tem se mostrado uma saída importante na batalha 

contra a queda da audiência.  

         Hoje com a grande diversidade de veículos para se consumir notícia fica cada 

vez mais complicado atrair o espectador/leitor/receptor e manter ela aficionado nas 

manchetes como antigamente, para isso, são usados tais atrativos que trazem 

tonicidade a informação. Além de tudo isso, a informação é vendida pelos veículos o 

que a torna uma mercadoria de consumo e sobre isso Charadeau (2009, p.21) diz: 

 

De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação8 
funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com 
que todo organismo de informação aja como uma empresa, tento por 
finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no mercado 
de troca dos bens de consumo (os meios tecnológicos acionados para 
fabricá-lo fazendo parte dessa lógica); e uma lógica simbólica que faz com 
que todo organismo de informação tenha por vocação participar da 
construção da opinião pública.  
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           A função social de informar deixou de ser o único interesse das empresas que 

precisam “vender manchete” para se manter no mercado. Por isso, a busca pela 

audiência também foi responsável por transformar essa informação em uma 

mercadoria de consumo.     
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 NATUREZA E TÉCNICA DA PESQUISA 

 

 

Para realizar a pesquisa foi feita uma análise de conteúdo do programa Amor 

e Sexo concentrando a atenção na apresentadora Fernanda Lima. Para além dos 

processos de observação e levantamento de dados ou percepção de indícios, precisa-

se, naturalmente, de fundamentos teóricos na base de uma pesquisa empírica 

(MALDONADO, 2006).  

O intuito é buscar compreender a evolução de Fernanda como apresentadora 

no decorrer desses anos frente ao comando do programa, bem como, o 

empoderamento da mulher na TV Brasileira através da figura da artista, ainda mais 

tratando- se de um assunto tabu como sexo e amor.  

              A pesquisa qualitativa, escolhida para este trabalho, faz emergir aspectos 

subjetivos, através de um caráter exploratório e atinge motivações não explícitas, ou 

mesmo não conscientes, de forma espontânea. Ela é traduzida por aquilo que não 

pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. Assim 

sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus traços subjetivos 

e suas particularidades (MINAYO, 2004). 

Desta forma, a metodologia adotada foi a análise de conteúdo.  A análise de 

conteúdo nada mais é do que um conjunto de técnicas que analisa a comunicação  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 47). 

 

Ainda para Bardin (2009), ao longo dos anos ela passou por reformulações, 

mas para exemplificar melhor do que se trata ele traz um pouco da história, 

 

descrever a história da „análise de conteúdo‟ é essencialmente referenciar as 
diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um 
instrumento de análise de comunicações é seguir passo a passo o 
crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos 
apoiados na utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação 
genérica de análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos 
materiais e as aplicações abusivas de uma pratica que funciona há mais de 
meio século (BARDIN, 2009, p.15). 
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Essa metodologia é usada para descrever e interpretar documentos e textos. É 

através dessa sistemática que compreende-se os significados de uma mensagem ou 

texto, fornecendo informações complementares ao leitor. Também pode ser utilizada 

como método de investigação com procedimentos especiais para o processamento 

de dados científicos.  

          A técnica da análise de conteúdo passa por três principais fases, são elas: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados: interferência e 

interpretação. Bardin (p.128 ed.70) exemplifica e organiza de forma lógica o processo 

da análise: 

 
Figura 5. Fases de desenvolvimento da análise de conteúdo. 

Fonte: BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa : Ed. 70, 2009. 

          

Dessa forma, o desenvolvimento para início de pesquisa fica em uma 

sistemática lógica e organizada, facilitando para que não se percam dados 

importantes durante o processo.  
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2.2 OBJETO EMPÍRICO E CORPUS DA PESQUISA 

 

Gaúcha de Porto Alegre, a protagonista desse objeto de estudo, Fernanda 

Lima, tem trinta e nove anos de idade e antes de se tornar atriz e apresentadora foi 

modelo profissional. Filha de professores de educação física e irmã caçula de dois 

meninos, sempre gostou muito de esportes e nunca fez o estilo princesinha. Tudo 

começou em 1991 aos quatorze anos de idade, quando posou para uma capa da 

revista Capricho. De lá para cá, deixou o Sul em direção ao mundo, morou entre 

muitos lugares no Japão, Itália, Suíça e quando voltou em 1999 foi contratada pela 

MTV para apresentar seu primeiro programa de televisão, o Mochilão. Permaneceu 

na casa por mais alguns anos e lá sua maior audiência foi no programa Fica Comigo. 

9 

 

 
Figura 6. Fernanda Lima em capa da Revista Capricho no ano de 1991 inaugurando 

a vida de modelo profissional.  

Fonte: Site oficial: fernandalima.com.br 

 

           Fernanda iniciou sua experiência com cinema em 2004 em “Didi quer ser 

criança” e “A dona da história”. Mas foi em 2005 que ela entrou para a maior emissora 

do país, contratada pela Rede Globo para substituir Angélica no Video Game, ainda 

ganhou o papel de protagonista na novela Bang-Bang. Outras atrações papéis vieram, 

                                                           
9 Conforme Biografia Oficial e Autorizada no site oficial: https://fernandalima.com.br/biografia/  

https://fernandalima.com.br/biografia/
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mas o que Lima mais gosta é o papel de ser mãe. Casada com Rodrigo Hilbert a 

apresentadora foi mãe dos gêmeos João e Francisco em 2008, realizando assim um 

de seus sonhos, a maternidade.  

 

 
Figura 7. Fernanda Lima com os filhos gêmeos, João e Francisco 

Fonte: Site oficial: fernandalima.com.br 

 
Lá em 2009, o maior desafio profissional de Fernanda estava em sua porta, era 

nele que ela alcançaria o seu ápice profissional, no programa Amor e Sexo. A proposta 

do programa já era bem definida, através de uma linguagem clara e objetiva pretendia-

se falar com toda a família sobre um tema ainda tabu nos dias de hoje, sexo e amor. 

Entre alguns dos quadros principais, Fernanda também fazia reportagens e viajou a 

Nova Iorque, Japão, Portugal, Angola, entre outros, para gravar matérias especiais de 

Amor e Sexo. 

Ao longo de nove temporadas e uma décima em processo de continuidade 

atualmente, passaram-se sete anos. A duração em média de cada programa é de 

quarenta minutos. Na primeira temporada foram ao ar dez exibições todas as sextas-

feiras após o Globo Repórter. Durante esse período o quadro Strip Quizz se 

consagrou, permanecendo no ar até os dias de hoje, que nada mais é do que um jogo 

de perguntas e respostas sobre sexo feitas por Fernanda que a cada erro era tirada 

uma peça de roupa do participante.            
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A partir da sexta temporada, a direção e produção do programa reinventaram 

o jeito de fazer o formato já pré-estabelecido. Nessa fase a inspiração eram os 

programas clássicos de auditório, como por exemplo, do mestre Chacrinha. O placo 

mudou e ficou mais imponente, bem como os bailarinos passaram a ser formados 

apenas por homens.  

Na sétima temporada Fernanda passa a assumir um papel ainda mais 

importante, além de comandar a atração semanalmente, a apresentadora faz a 

abertura dos programas dançando, cantando e interpretando. A partir dessa 

temporada ela assume também como redatora do programa. Justamente no primeiro 

episódio dessa fase que dez pessoas apareceram nuas no palco para tratar do tema 

nudez. 10 

Em sua oitava temporada no ano de 2014 o programa bateu seu próprio 

recorde de audiência, alcançando o ibope de 16.5 pontos na exibição de 30 de 

outubro.11 Na nona temporada, ainda neste ano em 2016, Fernanda anuncia que 

realmente o fim da atração havia chegado para tristeza dos fãs. A polêmica foi tanta 

e os pedidos de retorno inundaram as caixas eletrônicas e de correspondência da 

Rede Globo que a própria apresentadora usou sua rede social particular para anunciar 

que Amor e Sexo volta em 2017. Em sua postagem Fernanda diz:  

 

Não tem um dia que eu saia na rua e não seja abordada por adolescentes, 
trintonas, quarentonas, cinquentonas, sessentonas, setentonas, oitentonas. 
Os homens também insistem em achar graça naquela loucura. Me perguntam 
porque acabou, se não tem mais volta, dizem que eu não posso abandonar o 
show. Eu lamento, fico sem graça, digo que tudo tem um fim. Chego em casa 
e meu filho pede para ver também. Já deve ter visto umas vinte vezes. Fico 
pensando o que se passa naquela cabecinha de 8 anos ao assistir tanta 
informação nova..Concluo ser melhor ouvir da boca da mamãe do que de 
qualquer desavisado por aí. Meu marido fala que tem orgulho, meus amigos 
me agradecem. Eu bem que tentei, mas não estou conseguindo colocar um 
fim nessa história. Pensando bem, pra que ter fim? Por isso, meus amores, 
eu tenho o prazer de dizer que "Amor & Sexo" volta em 2017! Estou muito 
feliz. Que Nossa Senhora da Bicicletinha nos dê equilíbrio para criar mais 
uma temporada!”12 

 

                                                           
10 Informações retiradas do memória globo e Centro de Documentação da TV Globo (Cedoc). 
11 Segundo o site Uol Televisão: http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/11/21/com-bruna-
marquezine-amor--sexo-bate-recorde-de-audiencia-no-rio.htm 
12 Segundo instagram oficial de Fernanda Lima. Postagem feita em 20 de abril de 2016 
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Figura 8. Fernanda Lima entre o marido e o ballet do programa exibido em 14 de 

outubro de 2014  

Fonte: GloboPlay – Amor e Sexo 

       

Visando entender a construção de Fernanda Lima como apresentadora, neste 

trabalho vamos analisar a postura dela perante os entrevistados, sua desenvoltura, a 

linguagem que utiliza, temáticas abordadas e maneiras de abordagem. Para isso, 

escolhi três programas na íntegra, o primeiro a ser analisado pertence a terceira 

temporada, foi exibido em 18 de agosto de 2011 e tem a participação da cantora Ivete 

Sangalo. O próximo escolhido para análise é de 16 de outubro de 2014 com a 

participação de Rodrigo Hilbert, marido da apresentadora. Para finalizar, escolhi o 

último programa que foi ao ar este ano, no dia 02 de abril de 2016. Assim, a análise 

será feita baseada nesse período de sete anos, percebendo dessa forma a evolução 

da jornalista. 
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3. ANÁLISE 

 

 

Pretende-se através dessa análise de conteúdo entender os mecanismos de 

linguagem, interpretação, desenvoltura e propriedade que empoderam Fernanda Lima 

no comando da atração semanal “Amor e Sexo”, ao se tratar de um assunto ainda 

tabu nos dias de hoje. O próprio nome do programa composto com a palavra amor 

sugere um certo tradicionalismo ao conteúdo, afinal significa que o programa então 

não se propõe a falar só de sexo, mas de amor junto ao sexo e isso não deixa de ser 

clichê, quando o tabu na verdade é falar somente de sexo. 

                O primeiro programa analisado pertence a primeira temporada exibida no 

ano de 201113. Foi escolhido justamente para se ter uma real noção de como era o 

comportamento e a postura da apresentadora nos primeiros meses e com isso poder 

analisar a evolução nos próximos programas. Um dos quadros de maior audiência da 

programação e que se mantém no ar em todas as temporadas é o Strip-Quiz e está 

presente no programa do dia 18 de agosto de 2011, objeto inicial da análise. O Strip-

Quiz sempre é composto por dois convidados, um homem e uma mulher que devem 

responder e dar a sua opinião sobre diversas afirmações e perguntas direcionadas 

pela apresentadora. Nesta edição os convidados são a cantora baiana Ivete Sangalo 

e o ator e humorista Pedro Cardoso.  

              A presença forte de Fernanda já é notoriamente percebida quando ela 

adentra ao palco ao som de “Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai”. 

Toda cheia de si, Fernanda toma conta do palco e assume o seu lugar cantando e 

dançando. Logo na segunda fala já é possível perceber a naturalidade com que a 

apresentadora consegue tratar do tema sem vulgaridade ao ser direta em uma 

pergunta para Ivete: 

 

“Vem, vem vem aqui..aiiiiiii (feliz) Olha, muita calma tá..to um pouco tensa, 
dia muito especial, Pedro fica calmo, tá tudo certo. E aí Ivete me conta, trio 
elétrico, levanta poeira, essa mulher é louca, aonde ela chega ela vai 
arrastando todo mundo. Na cama tu é mais bossa nova ou é mais rock and 
roll?” 

 
 

               Além de perceber a naturalidade na fala, também observamos o domínio que 

Fernanda Lima tem do palco sem perder algo que é seu, o sotaque gaúcho. Marcando 

                                                           
13 Programa disponível na íntegra na Globo Play no link: https://globoplay.globo.com/v/1602347/ 

https://globoplay.globo.com/v/1602347/
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sua origem, Fernanda utiliza muito o “tu” em suas frases e também não esqueceu o 

famoso cantarolar pertencente ao modo de falar da região sul. Em nossa 

interpretação, esse fato a empodera ainda mais, no sentido de que a apresentadora 

conserva traços característicos seus, não se adequando totalmente ao padrão 

homogêneo nacional.  

                Na sequência de falas Fernanda dispara mais uma frase sem pudor, dessa 

vez para Pedro Cardoso, fazendo isso de maneira leve e engraçada e mantendo a 

naturalidade presente constantemente em seu discurso 

 

                “Pedro, vamos lá...casamento é igual piscina gelada, o primeiro idiota que 

pula fica lá fingindo que a água está boa” 

 

                 Além de arrancar boas risadas da plateia evidencia-se aqui o conhecimento 

e a retórica da apresentadora que além de ser âncora também é a roteirista de toda a 

atração. Mais para frente, em um outro momento, a âncora expressa a sua opinião e 

o que pensa a respeito do assunto abordado, participando ativamente e interagindo, 

algo possível no infotenimento e impossível no hardnews, 

 

“Eu adorooo casamento, eu acho o máximo... bem, nós vamos tirar a roupa 
do Pedro, um nú artístico. Continua muito elegante... Vamos lá, a chapa vai 
esquentar agora com Ivete Sangalo... O homem que demora muito pra gozar 
é tão ruim quanto o que goza muito depressa”  

 

Mais uma vez, na fala anterior, percebemos a maneira natural com que 

Fernanda aborda o sexo falando abertamente sobre a hora H, sobre orgasmo e de 

uma forma tão descontraída que não constrange nem os participantes, nem a plateia 

e muito menos o telespectador que é o grande termômetro de audiência e críticas.  
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Figura 9. Fernanda Lima entre Ivete Sangalo e Pedro Cardoso durante gravação de 

“Amor e Sexo” 

Fonte: Uol TV e Famosos. 

 

                 Tanto no contato com a plateia quanto com os convidados e seus 

assistentes é possível perceber mais uma vez o empoderamento de Lima durante toda 

a condução da atração. De uma maneira respeitosa e sem interromper ninguém, 

Fernanda mantém o controle da situação. Cada convidado fala na sua vez e a plateia 

interfere quando a apresentadora dá o comando. Não se nota em nenhum momento 

qualquer atitude invasiva tanto da parte da Fernanda quanto dos seus receptores. 

Essa relação com a plateia fica explicita em diversos momentos, como nesses trechos:  

“Quem concorda com a Ivete coração verde, quem discorda coração vermelho, quero 

saber a opinião de vocês“, “E aí plateia, tiramos ou não tiramos? Tiramos!”, “Vamos 

tirar a roupa dele?” .  

                  Ao perguntar para Pedro Cardoso se um homem bem casado fica 

irresistível para outras mulheres, Fernanda mais uma vez emite sua opinião ao escutar 

as respostas e dispara: “Mas eu vou chegar em casa hoje e vou arrancar a aliança do 

meu marido.” Evidencia-se aqui a maneira como ela consegue se inserir no contexto 

distanciando-se nesse momento como objeto condutor para ser também participante.  

                 Na última fala, para encerrar essa edição do programa, Lima mais uma vez 

impõe o seu lado imperativo tomando conta do lugar que é seu e ainda faz uma 

piadinha para terminar de forma descontraída e solicitando a interatividade do público:  
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“Termina aqui o nosso Strip-Quiz com um grande empate por que eu não vou 
tirar a calça de Pedro Cardoso. Por favor venham pra cá meus convidados, 
palmas pra eles, foi sensacional, muito inteligente. Uma lembrança aqui pros 
meus convidados. Amor e Sexo fica por aqui! A rapidinha mais satisfatória da 
televisão! Abraço a todos, quinta-feira que vem tem mais! E se você tiver 
sugestões de perguntas mande pro nosso site ou #amorsexo (hashtag 
amorsexo). Um beijoooo!” 

 
 

                 O próximo programa a ser analisado é de três anos depois, exibido em 16 

de outubro de 201414 já é possível perceber uma evolução de Fernanda de forma 

geral. Um fato a ser considerado é que o ballet que acompanha Fernanda em suas 

coreografias é formado por homens, fugindo da tradição de grande parte dos 

programas de tv em que o ballet é composto por mulheres. Essa situação tira da 

mulher o foco como objeto sexual, isso é significativo para inverter papéis e dar 

igualdade aos sexos. 

                 O programa conta com a participação de Rodrigo Hilbert, marido da 

apresentadora. Entre os convidados fixos da temporada estão o ator e apresentador 

Otaviano Costa, a atriz e humorista Mariana Santos, o músico Léo Jayme, o jornalista 

Xico Sá, a psicanalista Regina Lins e o ator Zé Loretto. A edição inicia com Fernanda 

e o marido Rodrigo dançando e cantando em inglês acompanhados de um ballet “The 

Time of my life” tema de Dirty Dancing. Ao final da coreografia os dois se beijam.  

                Após toda essa encenação e show musical a primeira interação da 

apresentadora com os convidados e plateia é a pergunta: “Quem inventou o amor?” 

Após iniciar esse questionamento ela de uma forma romântica e carinhosa agradece 

a participação do marido e o beija. Para cada um dos convidados Fernanda vai 

relembrando situações, traz ao palco o primeiro amor de Otaviano Costa, o primeiro 

pé na bunda de Mariana e uma paixão antiga de Zé Loreto, elaborando um roteiro 

cheio de criatividade em uma linguagem de comédia. 

                                                           
14 Programa disponível na íntegra no Globo Play no link: https://globoplay.globo.com/v/3702183/    

https://globoplay.globo.com/v/3702183/


34 
 

 

Figura 10. Rodrigo Hilbert beija a esposa Fernanda Lima ao final da coreografia que 

abre o programa  

Fonte: GloboPlay – Amor e Sexo 

  

               No segundo bloco dessa edição a apresentadora demonstra seu 

posicionamento e também a visão do programa em relação aos gays que levanta sua 

bandeira de defesa e torna real o sonho de alguns casais homossexuais, casando-os 

no palco do Amor e Sexo, algo extremamente inovador na televisão brasileira. 

Compondo esses pombinhos estão um casal heretossexual, e dois casais 

homossexuais, um de mulheres e outro de homens.  

            Superando barreiras Fernanda consegue impor respeito a uma massa nacional 

e torna-se um ídolo a ser reverenciado por muitos cidadãos brasileiros que defendem 

a união homo afetiva no país. Em sua fala utiliza uma linguagem direta e simples sem 

pudor ao tratar do assunto:   

                    

 “Aiii que lindos! Amor e Sexo está de volta e mesmo reconhecendo as 
dificuldades do amor nos dias de hoje, a gente ainda sonha em dizer sim. 
Esses casais aqui toparam realizar uma união estável no palco do Amor e 
Sexo. Queria começar com você, qual é a emoção de se vestir de branco 
nesse dia?”  

 

             Entre algumas das perguntas que direcionou aos casais participantes também 

aproveitou o ensejo para esclarecer ao público dúvidas respondidas por um tabelião 

e uma advogada da causa. Além de militar a favor deles ela traz a participação dos 
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familiares que concordam com a cerimônia e aceitam a opção escolhida por eles. 

Como exemplo para muitos Fernanda dispara algumas questões:  

 

”Você tá feliz que eles tão casando no Amor e Sexo? Você é pai da Tainá? 
Tá orgulhoso da filha? Dra., qual a distinção da união estável e o casamento? 
Você tá emocionada? Tá feliz com esse momento? Elas cuidam de você? Aí 
vamos fazer então o casamento. As alianças! Podem se beijar! Gente que 
lindo...o bolo!“  

 

 
Figura 11. Apresentadora entre um casal heterossexual e dois casais homossexuais 

que oficializaram a união durante gravação de “Amor e Sexo” 

Fonte: GloboPlay – Amor e Sexo 

 

                   Ao encerrar o programa a âncora mais uma vez usa seu discurso, 

entendendo que como apresentadora e jornalista da televisão brasileira tem uma 

função social como formadora de opinião em massa e tenta através disso 

conscientizar o público que o amor é amor em qualquer forma sem distinções e 

encerra:  

 

“É isso aí minha gente. O amor não precisa ser perfeito, não precisa ser pra 
sempre, não precisa ser o maior de todos desde que seja imenso. Aceito 
defeitos de várias espécies, menos a indiferença. Já vi no filme, na novela, 
no romance e até na vida real. Ouvi dizer que existe ainda, é raro eu sei, 
apesar disso procuro! Viva Adriana Falcão e viva o amor! Joguem os 
bouquets”.  

 

E tomada de um romantismo quase de enredo de novela, utiliza-se de um texto 

da escritora brasileira Adriana Falcão, beija o marido e se despede de todos.  
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            Na análise do terceiro programa exibido em 02 de abril de 201615 escolhido 

como o último para ser estudado é notável algumas semelhanças com último objeto 

analisado de dois anos anteriores, em 2014. A entrada triunfal de Fernanda cantando, 

dançando e encenando ganha ainda mais notoriedade, tornando o programa um show 

com diversas atrações, inclusive com inovações tecnológicas de som e iluminação. 

Show à parte, a apresentadora inicia seu discurso do dia com um ‘quase’ poema 

elaborado por ela, em tom de despedida, já que se tratou do último programa exibido 

até o término deste trabalho.  

 

“Boa noiteeee Brasil!! Amor e Sexo teve um sonho tão bom que acordou 
sorrindo. Nele, pessoas voavam, pisavam em nuvens, cantavam e dançavam 
numa alegria sem fim. Davam testemunhos de arrepiar os cabelos ou de 
enrubescer as bochechas. Faziam rir e até chorar, era um sonho de liberdade. 
Boa noite queridos jurados...boa noite plateia dos sonhos”. 

 

 
Figura 12. Fernanda Lima flutuando na abertura do último episódio de Amor e Sexo 

Fonte: GloboPlay – Amor e Sexo 

 

           É notório que Fernanda utiliza de seu poder como comunicadora e 

influenciadora para passar ao público mensagens positivas e otimistas. Ao longo da 

edição a apresentadora novamente, em diversas falas, aborda o assunto sexo sem 

nenhum pudor, mas também sem nenhuma vulgaridade. Fala de sexo como que fala 

de amor, casamento, filhos. Ao trazer o ator Alexandre Nero ao palco ela questiona 

na maior naturalidade:  

                                                           
15 Programa disponível na íntegra no Globo Play no link: https://globoplay.globo.com/v/4930588/ 

https://globoplay.globo.com/v/4930588/
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           ”Nero que sonho ter você de volta! A gente te ama. Você já foi imperador e a 

gente aqui nessa carência. Você fez muito sexo esses anos longe da gente? Você já 

teve um sonho erótico engraçado?”.  

               A âncora ousa ainda mais ao entrar na intimidade dos convidados com as 

seguintes deixas para Mariana e Zé Loretto: 

            “A sua roupa de dormir é assim nesse estilo colorido? Mari, cama é o melhor 

lugar pra fazer sexo? Luz acesa, meia luz ou escuro? Zé em alguma transa mais 

vigorosa a cama já quebrou?? Como retoma?? 

               Após o assunto sexo, é hora de aprofundar em uma temática de cunho social. 

Lima traz ao ar a situação dos atletas paraolímpicos brasileiros e fala sobre sonhos. 

A parte analisada agora é, de todos os programas analisados a única a tratar de um 

assunto que não tem a ver com sexo, fugindo do tema principal da atração. Para 

chamá-los ao palco ela informa:  

 

“Agora a gente vai falar sobre um sonho olímpico, onde cada medalha tem 
um sabor especial, a alegria de viver. O Brasil hoje é uma potência mundial 
no esporte paraolímpico vamos receber os atletas que nos dão um orgulho 
especial e fazem parte dessa história. Querem ver? Olá, vem pra cá! 
Terezinha Guilhermina é velocista e recordista mundial dos 100, 200 e 400 
metros. Quantos segundos te separam do teu sonho? A Terezinha, ela não 
enxerga, e é uma mulher super vaidosa, vocês podem ver ela de cabelos 
coloridos. Eu já vi você de várias cores, né?”   

 

                   Nessa edição especial, o último programa de todas as temporadas, Amor 

e Sexo se estendeu mais do que o esperado e além de abordar as temáticas 

tradicionais relacionadas a sexo, amor, casamento, também trouxe temas quentes do 

momento como a questão paraolímpica e também a situação dos transexuais e 

transgêneros. Com essa gama de assuntos fica evidenciada também a 

multidisciplinaridade da apresentadora que como qualquer bom jornalista adequa sua 

linguagem e comportamento de acordo com o tema abordado e o contexto. Mesmo 

em um programa de assunto tabu como sexo, Fernanda consegue permear todas as 

linguagens e discursos adaptando-se ao que a temática pede. Essa inserção 

constante da informação, do conteúdo na linguagem do entretenimento evidencia o 

gênero do infotenimento já explicado anteriormente nesse trabalho.  
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Figura 13. Fernanda Lima entre os atores e comentaristas que fazem parte do elenco 

de Amor e Sexo 

Fonte: Uol Entretenimento 

 

Quando retoma dos intervalos comerciais a âncora traz à tona a questão dos 

transexuais:  

 

“Usar rosa ou azul, ser frágil ou durão, ter cabelo comprido ou curto, sentar 
de pernas cruzadas ou abertas, ter ou não ter pelos sobre o braço. Tudo que 
sempre definiu o que é ser homem ou o que é ser mulher está mudando. Eles 
questionaram os gêneros, misturaram as cores de uma vida inteira e se 
identificaram com outros tons de felicidade. A sociedade pode até ficar assim 
um pouco confusa, mas eles não. Eles são os nossos modelos de 
diversidade. Quer ver?”.  

                  

Além de toda a questão da linguagem e postura assumidas pela apresentadora, 

destaca-se o fato de que a mesma é quem roteiriza todo o programa. Lima vai além 

de outros apresentadores que seguem um roteiro, apenas lendo suas falas no 

teleprompter. Fernanda ganha ainda mais notoriedade ao fazer parte da composição, 

interagindo e passando por todos os processos até a exibição final de cada edição. A 

sua naturalidade em cena faz com que o telespectador se sinta imerso na plateia do 

programa. A cada episódio assistido nota-se uma semelhança com um dos programas 

mais famosos da história do nosso país comandado pelo ilustre Chacrinha e sobre tal 

comparação, Maura Martins jornalista do site “A Escotilha” define,  

 

Fernanda Lima desempenha em cena um papel de um Chacrinha revisitado, 
certamente muito mais contida que o “velho guerreiro”. O formato caótico e 
carnavalesco do programa no palco lembra um cruzamento entre o 
clássico Cassino com uns toques de Show de Calouros do SBT. Mas ao 
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invés das apresentações desafinadas e dos abacaxis e bacalhaus na plateia 
do Cassino do Chacrinha, associados a uma estética grotesca, do escárnio e 
do excesso – num espetáculo libertador, justamente porque ridículo -, a orgia 
de Amor & Sexo é refinada, é algo que todos desejamos participar 
(MARTINS, 2016, Disponível em http://www.aescotilha.com.br/cinema-
tv/canal-zero/amor-sexo-diverte-ao-apostar-na-parodia/) 

 

                Com toda essa comparação unida a poetização que vem na bagagem do 

discurso da apresentadora, Fernanda finalmente encerra o programa que foi um 

estrondoso sucesso durante sete anos: 

 

“Amor e Sexo acordou com um nó na garganta, sem saber como dizer adeus, 
olhou pra um lado, olhou pro outro e recorreu a Clarice Lispector que disse 
assim: Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que 
você quer ser pois você tem apenas uma vida e nela só temos uma chance 
de fazer tudo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 
Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança 
suficiente para fazê-la feliz. O Amor e Sexo sonha com um mundo inundado 
de paz, tolerância, igualdade e respeito. E que a única guerra aceitável seja 
a de travesseiros. Obrigada Brasil, um beijo pra vocês. Tchau! ”.  

 

               Sobre a possível continuidade do programa em 2017, Fernanda mencionou 

em seu Instagram no dia 20 de abril de 2016 que, a pedido do público, o programa 

volta para a grade de programação da Rede Globo em 2017, conforme já citado 

anteriormente neste trabalho. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

           Ao analisar o que foi proposto neste trabalho que era entender a construção de 

Fernanda Lima como apresentadora e, considerando as categorias de itens para que 

essa percepção acontecesse, conclui-se que é exatamente através do que foi 

elencado no desenvolver do estudo que se constrói esse empoderamento da âncora. 

A postura dela perante os entrevistados, a sua desenvoltura e naturalidade em cena, 

a linguagem que utiliza junto as temáticas abordadas e as maneiras de abordagem 

definem como Fernanda trata do assunto e como ela toma para si a liderança de um 

programa de auditório. A troca que ela tem com seus convidados, bem como sua 

relação estreita com a plateia fazem com que Fernanda seja participante desse 

processo de interação, trazendo o ícone (Fernanda Lima) mais para próximo de seu 

público. 

          O distanciamento necessário do artista com o público acontece, porém de forma 

natural e quase imperceptível. Esse distanciamento é importante para que haja 

discernimento de que ali naquele espaço existe alguém no comando e esse comando 

pertence a Fernanda. Ela consegue fazer isso de forma, como já mencionada acima, 

quase imperceptível, sem causar nos convidados e plateia uma sensação de 

diferença. A maneira como ela divide também o seu posto, dando espaço para que 

seus convidados, participantes do elenco fixo, também tenham participação ativa é 

algo a ser admirado em sua postura.  

           O discurso de Lima carrega um pouco de si, fugindo as regras do jornalismo 

tradicional, Fernanda permite-se mesclar a personagem Fernanda Lima 

apresentadora com o ser humano Fernanda Pereira de Cama Lima quando traz à tona 

opiniões, situações de sua vida pessoal e até mesmo signos de sua personalidade 

como o próprio sotaque gaúcho. É como se ela tivesse ido para a frente das câmeras 

consciente de sua responsabilidade, mas levasse consigo todo o seu coração e sua 

vivência. 

           Todo esse enfrentamento e desafio que ela propõe a si mesmo em cada edição 

e temporada também tem sua participação nos roteiros, ficando evidente a destreza 

e profunda dedicação de uma profissional completa. Fernanda cumpre o que pede o 
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infotenimento e traz em cada roteiro um cunho informativo ao entretenimento semanal 

dos brasileiros.  

            Vale ressaltar que essa análise é de válida importância para acadêmicos e 

admiradores da área da comunicação que em algum momento passam por um 

processo de construção de um âncora, apresentador e até mesmo roteirista e diretor 

do entretenimento. Eu como acadêmica em formação e profissional da área, aproveitei 

esse estudo para elencar possíveis semelhanças e características da Fernanda que 

pudessem ser inseridas no meu cotidiano como apresentadora de televisão na área 

do infotenimento. Analisar a conduta de uma das maiores apresentadoras 

contemporâneas do país me fez enxergar aspectos pouco utilizados em meu discurso 

televisivo do cotidiano. 

           Analisar a trajetória de mulheres de sucesso como todas as mencionadas no 

decorrer desse trabalho traz à tona a evidente força da presença da mulher frente à 

grandes obstáculos impostos pela sociedade e pela desigualdade de gêneros que 

vem sendo amplamente discutida na contemporaneidade. Entender a ascensão social 

e profissional de Hebe Camargo é gratificante ao perceber o momento histórico em 

que se enquadrava, no qual homens eram os maiores formadores de opinião da época 

e as mulheres queriam ser ouvidas também. Mais do que ouvidas, elas queriam ter 

voz ativa e Hebe as representou muito bem, puxando a frente da carreira que hoje eu 

e toda mulher jornalista e comunicadora trilha. 

         O legado de empoderamento que essas mulheres deixam na história da 

televisão brasileira deve ser ainda mais estudado e reverenciado, para que muitos 

possam ter acesso e conhecimento de como se constrói esse espaço. Estudar todo o 

enredo da televisão desde seus primórdios até a década atual me fez perceber o 

quanto o trabalho em equipe unido aos avanços tecnológicos podem transformar uma 

relação societária. Em diversas situações fala-se muito em como a televisão aliena as 

pessoas e em como ela tem poder de manipular uma grande massa. Eu não discordo 

desse julgamento, mas ao aprofundar meus estudos neste trabalho, percebo que 

existe todo um outro lado da televisão que pode ser ainda mais magnífico do que o 

lado B da história. A televisão aproximou as pessoas, levou informação a quem sequer 

sabia pronunciar a palavra, globalizou o mundo, fez a América do Norte estar a um 

clique da América do Sul e mais do que isso, nos fez ganhar tempo. A maneira como 

a comunicação evoluiu através do advento da televisão nos faz pensar cotidianamente 

o mundo sem tudo o que temos hoje. A informação está ao nosso alcance. 
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