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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata sobre a personagem Robin Scherbatsky, objeto de pesquisa desse 

trabalho. A personagem atua como repórter de televisão no seriado How I Met Your 

Mother. Foi realizada uma análise de dezesseis episódios pertencentes às nove 

temporadas do seriado. Os episódios foram escolhidos pelo critério de importância das 

cenas em que a personagem aparece atuando como jornalista. Para dar fundamentação 

ao estudo, abordamos temas como a história da televisão, funções e termos usados 

frequentemente no jornalismo, definição de gêneros e formatos na televisão, além da 

definição de séries de sitcoms. Análise de conteúdo foi a técnica metodológica que 

usamos para o desenvolvimento do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Série; audiovisual; telejornalismo; repórter, comédia. 

 

 

ABRASTACT 

This research deals with the character Robin Scherbatsky, object of research of this 

work. The character stars as a television reporter on How I Met Your Mother. An 

analysis of sixteen episodes pertaining to the nine seasons of the series was carried out. 

The episodes were chosen by the criterion of importance of the scenes in which the 

personage appears acting like journalist. In order to provide a foundation for the study, 

we cover topics such as the history of television, functions and terms frequently used in 

journalism, definition of genres and formats on television, and the definition of sitcoms 

series. Content analysis was the methodological technique that we used for the 

development of the present work. 

 

Keywords: Série; audiovisual; television journalism; reporter; comedy 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objeto de estudo Robin Scherbatsky, a personagem que 

representa uma jornalista no seriado televisivo How I Met Your Mother. Em prol disso, 

o objetivo geral da pesquisa é avaliar como é apresentado o trabalho de um repórter 

televisivo em um seriado norte-americano. Os objetivos específicos procuram perceber 

as rotinas produtivas de repórter de televisão; revelar o cotidiano da personagem; 

verificar as pautas cômicas e descobrir como é feita a representação histriônica da 

realidade por meio da personagem.  

A história da televisão, as definições de série e sitcom, além das principais 

funções do telejornalismo, são os principais conceitos desenvolvidos neste trabalho. 

Para isso, buscamos referências em alguns autores, dentre eles: José Carlos Aronchi de 

Souza (2004); Luciana Bistane e Luciane Bacellar (2005) e Flávio Prado (1996). 

A escolha por este objeto de estudo se é justificada pelo gosto pessoal da 

pesquisadora pelo seriado How I Met Your Mother. O tema foi escolhido também, 

porque simpatizamos com a personagem Robin Scherbatsky, uma jornalista que sonha 

em se tornar uma grande repórter de televisão e mudar o mundo através da profissão 

escolhida. Outro fator relevante para a escolha série, foi o fato do seriado ser de caráter 

cômico, mostrando o jornalismo por um ângulo diferente do formal e sério, do qual 

estamos acostumados a ver. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SURGIMENTO DA TELEVISÃO 

No Brasil, a história da televisão começa oficialmente em 1950, mas de acordo 

com Mattos (2002), em relação a história da televisão propriamente dita, a cronologia 

começa na verdade, em 1873, quando os norte-americanos, Willoughby Smith e George 

Carey, deram os primeiros passos no sentido de possibilitar a criação da televisão do 

jeito que ela é hoje,  

O norte-americano Willoughby Smith descobriu que o elemento químico 

selênio possuía propriedades fotocondutoras, constando que sua 

condutividade elétrica variava a depender da quantidade de luz. Dois anos 

depois, outro norte-americano, George Carey, propôs a criação de um 

aparelho de transmissão de imagens por meio de circuitos elétricos 

(MATTOS, 2002, p. 164). 

Ainda de acordo com Mattos (2002), sete anos mais tarde, o cientista norte-

americano Sawyer e o francês Maurice Le Blanc idealizaram o sistema de varredura, 

que passou a ser usado por todos os tipos de televisão. É através desse sistema que as 

imagens são transformadas em linhas e transmitidas uma a uma, em grande velocidade, 

numa sucessão de quadros, que são percebidos pelo olho humano como movimento. 

No ano de 1884 houve outra descoberta importante para o desenvolvimento da 

televisão. “Heinrich Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas, que 

passaram a ser conhecidas como ondas hertzianas. Os sinais de televisão são 

transportados por ondas hertzianas” (MATTOS, 2002, p. 164). 

Segundo Mattos (2002), já em 1928, John Logie Baird, pela primeira vez testou 

a televisão em cores, fabricada om base no sistema eletromecânico. “Baird usou três 

discos giratórios, um para cada cor primária: as fontes de luz eram constituídas por 

tubos de gás, sendo o mercúrio para o verde, o hélio para o azul e o néon para o 

vermelho. No ano de 1929” (MATTOS, 2002, p. 165). 

 Com base em Mattos (2002), as primeiras transmissões de imagens coloridas 

foram realizadas nos estados Unidos, entre as cidades de Nova Iorque e Washington, 

através do sistema de varredura mecânica e com definição de cinquenta linhas.  

As autoras Bistane e Bacellar (2005), explicam que a Alemanha deu a largada, 

ao oferecer o primeiro serviço de televisão pública em 1935. No ano seguinte, a British 
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Broadcasting Coorporation (BBC) inaugurava suas transmissões na Inglaterra, que 

durante a Segunda Guerra Mundial foram suspensas. 

No período da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, as transmissões de 

televisão foram interrompidas na maioria dos países. As fábricas de 

televisores foram utilizadas na fabricação de material bélico. Na Inglaterra, a 

guerra praticamente silenciou a BBC, além de ter restringido as transmissões 

da NBC nos Estados Unidos e as transmissões da televisão de Moscou. 

Apenas a televisão alemã continuou transmitindo normalmente e só até o ano 

de 1943. A partir de outubro de 1944, a televisão francesa voltou a transmitir, 

bem como as televisões de Londres e de Moscou (MATTOS, 2002, p. 166 e 

167). 

De acordo com Mattos (2002), somente após a guerra que as pesquisas e o 

desenvolvimento da televisão foram retomados, quando houve um expressivo 

crescimento do número de aparelhos receptores vendidos. 

Em 1953, foi a BBC realizou a primeira transmissão ao vivo, “da cerimônia de 

coroação da Rainha Elizabeth II, em Londres, cujas imagens foram recebidas na França, 

Bélgica, Holanda e Alemanha, tornando a Eurovisão uma realidade” (MATTOS, 2002), 

p. 167). 
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2.2 A TELEVISÃO NO BRASIL 

Mattos (2002) explica que, apesar da televisão ter sido inaugurada somente em 

1950 no Brasil, a história registra que em junho de 1939, durante a Feira de Amostras 

do Rio de Janeiro, um público teve o privilégio de assistir Marília Baptista Francisco 

Alves, Herivelto Martins, Dalva de Oliveira e outros artistas, mostrados por um 

aparelho parecido com uma eletrola. Aquela, foi a primeira demonstração pública da 

televisão no Brasil. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, a novidade ficou esquecida e só na 

década de cinquenta retornou ao Brasil, para ficar definitivamente, 

encontrando-se hoje na condição e maior veículo de massa do país, atingindo 

todo território nacional com suas transmissões, além de constituir no maior 

veículo de mobilização de massa, caracterizando-se também como o veículo 

que absorve a maior fatia do bolo publicitário (MATTOS, 2002, p. 170 e 

171). 

Segundo Mattos (2002), em 1949 os equipamentos para as nossas primeiras 

emissoras chegaram ao Brasil. Chateaubriand queria inaugurar a televisão antes do 

México e de Cuba, países que também instalaram a televisão em 1950, ele começou as 

instalações praticamente às escondidas. 

Em setembro de 1950 a novidade chegou ao país, quando Assis 

Chateaubriand levou ao ar a TV Tupi, em São Paulo. Ninguém tinha 

televisão em casa, um luxo para a época – custava quase tanto quanto um 

carro. Chateaubriand mandou trazer de avião dos Estados Unidos duzentos 

aparelhos. Como a lenta burocracia para a importação poderia atrasar a 

entrega da encomenda, a carga foi contrabandeada. No dia seguinte à estreia 

da TV brasileira foi ao ar o primeiro telejornal – Imagens do Dia (BISTANE 

e BACELLAR 2005, p. 106). 

Bistane e Bacellar (2005) explicam que naquela época, patrocinadores 

batizavam os programas. A TV Tupi apresentou o telejornal Panair, no ano de 1952, 

patrocinado por uma companhia aérea. O telejornal Panair era adaptado de um 

programa de sucesso no rádio. Os locutores liam as notícias no estúdio e havia 

pouquíssimas imagens para ilustrar as informações. 

Os Estados Unidos e o Brasil formam as duas maiores culturas do mundo 

orientadas pela televisão. O brasil é o terceiro maior mercado mundial de 

mercado de aparelhos de TV, e em primeiro estão os Estados Unidos. Nos 

dois países, o meio existe principalmente para o entretenimento. Essa 

categoria dá o perfil dos gêneros de maior sucesso (SOUZA, 2004, p. 68). 

Já nos anos 60 veio a ditadura no Brasil, “que estabeleceu o controle da 

informação de acordo com as conveniências do regime militar” (BISTANE e 

BACELLAR, 2005, p. 107). 
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Naquela época, existia o Ato Institucional Número-5, “que aumentou o poder 

dos censores ao suspender garantias e liberdades individuais” (BISTANE e 

BACELLAR, 2005, pag. 107). 

Enquanto militares tratavam do desenvolvimento e da modernização da 

infraestrutura de telecomunicações, os que continuaram com a tarefa de informar, eram 

mantidos sob controle. “Tal medida estava prevista no projeto de integração nacional e 

permitia disseminar a propaganda governamental. Ligações por micro-ondas e por 

satélites viabilizaram transmissões para todo o território nacional” (BISTANE e 

BACELLAR, 2005, p. 107). 

Estavam prontas as condições para a implantação dos telejornais de rede 

prontas, o pioneiro foi o Jornal Nacional, da TV Globo, em 1969. A estreia 

da emissora carioca, quatro anos antes, foi em meio à polêmica denúncia de 

associação com o grupo norte-americano Time-Life, pois a lei proibia 

participação de capital estrangeiro nas empresas de comunicação e o caso 

virou CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito (BISTANE e BACELLAR, 

2005, p. 107). 

Segundo as autoras Bistane e Bacellar (2005), nos anos 70, as reses se 

consolidaram e o jornalismo passou a ocupar mais espaço nas programações de 

televisão, tendo telejornais na hora do almoço e no final da noite.  

Podemos compreender, com base em Squirra (1993), que desde a sua criação, a 

televisão tem sido o veículo de comunicação preferido para divulgar informações, além 

de ser essencial para o entretenimento da sociedade. A televisão se encontra na grande 

maioria das residências. 
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2.3 TERMOS DE USO CORRENTE E LINGUAGEM ESPECIALIZADA DO 

JORNALISMO NA TELEVISÃO: 

De acordo com as autoras Bistane e Bacellar (2005), dizem que os noticiários 

televisivos são superficiais; que a grade de programação não corresponde aos interesses 

da população e que deveria haver mais qualidade; que a busca pela audiência dá 

prioridade para a conquista dos patrocinadores. 

Se o modelo atual da televisão e dos programas jornalísticos não agrada, que 

se fale mal mesmo, que se repense o que está sendo feito. Um protesto 

individual de um telespectador insatisfeito é a troca de canal, boicote solitário 

imensamente facilitado pelo uso do controle remoto. Profissionais que saem 

todos os anos das faculdades de jornalismo e os que já estão no mercado, 

podem fazer melhor. Podem buscar soluções criativas, formatos inovadores, 

propor mudanças nas estruturas televisivas (BISTANE e BACELLAR 

2005, p. 10). 

Para Bistane e Bacellar (2005), o desafio diário de um repórter de televisão é 

tentar relatar com precisão e síntese. Ouvir uma história é diferente de entender uma 

história o suficiente para contá-la, transmitindo a importância da informação de forma 

atraente e inteligente. 

Com base em Bistane e Bacellar (2005) o repórter deve ser profissional 24 horas 

por dia, portando, não deve sonhar em ter uma vida como as das pessoas de outras 

profissões, que têm folgas em dias pré-estabelecidos, por exemplo, pois o telefone pode 

tocar a qualquer momento, chamando-o para a redação. 

Segundo Bistane e Bacellar (2005, p. 13), “o repórter é um contador de histórias. 

Histórias com personagens reais, que nem sempre terminam bem. Há enredo, 

protagonistas, hora e local onde se desenrolam os fatos, e também um motivo.” 

Na televisão, a matéria pode e deve começar das mais diferentes maneiras. 

Em alguns casos, o melhor para abrir o VT pode ser uma boa imagem de 

impacto. Ou, quem sabe, um barulho revelador. Ou, ainda, uma declaração 

importante, poética ou completamente inusitada. Tudo vai depender do 

assunto abordado, e também da ‘sacada’ do observador (BISTANE e 

BACELLAR, 2005, p. 13 e 14). 

Para Bistane e Bacellar (2005, p. 14) “o texto deve estar ‘casado’ com a imagem. 

A palavra completamente, esclarece a informação visual, mas não deve ser uma mera 

descrição.” 

Por sua vez, Prado (1996), tem opinião muito específica sobre o texto na 

televisão: 

O texto é tão importante na televisão quanto no jornal, mas há uma diferença 

que não pode ser esquecida. No jornal é possível reler o que não foi 

entendido, na TV se isso acontecer, a ideia fica perdida e a mensagem deixa 
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de ser transmitida. Sendo assim, não se deve começar um texto, seja um off 

ou leitura do locutor, com uma informação vital para a matéria, a não ser que 

ela seja repetida a mesma reportagem. É preciso lembrar que as pessoas 

estarão em casa com a atenção dividida entre televisão, bate-papo, barulho 

das crianças, etc., e precisam que alguma coisa interessante lhes chame a 

atenção para não perderem a informação fundamental. Também não se pode, 

em nenhuma hipótese, usar expressões fracas, que não atraem o telespectador 

(PRADO, 1996, p. 63). 

Em televisão, de acordo com Bistane e Bacellar (2005), as palavras ‘metidas a 

bestas devem ser substituídas por termos usados diariamente. 

Já sobre uma entrevista, as autoras Bistane e Bacellar acreditam que, 

desconhecendo o assunto abordado, é difícil saber fazer boas perguntas e conduzir a 

conversa, portanto, 

Para essas ocasiões, o ideal é estar preparado, o que não significa ler tudo a 

respeito do assunto e elaborar uma lista de perguntas, como costumam fazer 

os repórteres em início de carreira – que decoram o que vão indagar. Por 

estarem presos ao que prepararam, muitos repórteres não escutam coisas mais 

importantes que o entrevistado pode falar (BISTANE e BACELLAR, 2005, 

p. 16). 

Assim como nos outros meios de comunicação, segundo Prado (1996) a 

entrevista é essencial para que uma matéria seja bem realizada. É função do repórter 

estar bem informado sobre o assunto que vai tratar. Se o repórter demonstrar 

conhecimento. Se o repórter estiver inseguro, corre o risco de colocar tudo a perder. 

Com base em Prado (1996), durante uma entrevista, as perguntas devem ser 

curtas e objetivas, considerando que em televisão o tempo é muito caro e perguntas com 

muitas explicações dificultam o entendimento tanto do entrevistado quanto do 

telespectador. Prado (1996, p. 34), vai mais além e afirma que “é preciso ser direto, 

objetivo e educado. Não se deve agredir o entrevistado, embora as perguntas precisem 

ser feitas, mesmo as desagradáveis.” 

Podemos compreender, com base em Bistane e Bacellar (2005), que um repórter 

preparado, consegue tirar do entrevistados as respostas que deseja, sem precisar ser 

indelicado, para isso, cada profissional deve desenvolver suas técnicas de trabalho. 

O repórter é a célula básica de todos os veículos de comunicação. É ele quem 

vai às ruas atrás da notícia, testemunha os fatos e conta para o telespectador, 

ouvinte ou leitor. Por essa razão, ser repórter exige muitos cuidados. Um erro 

de interpretação pode gerar distorções ás vezes irreversíveis. É preciso estar 

muito bem preparado, ler bons livros, vários jornais diários, ouvir rádio, ver 

televisão e estar atento a tudo (PRADO, 1996, p. 27). 
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À respeito das entradas ao vivo, as autoras Bistane e Bacellar (2005), explicam 

que cada repórter tem sua forma de se preparar, mas como não há uma segunda chance, 

é bom que o repórter entenda do que estiver falando. 

Sobre entradas ao vivo, podemos inferir, com Bistane e Bacellar (2005, p. 20) 

que na década de 1970 “as transmissões ao vivo aconteciam somente em ocasiões 

excepcionais, pois eram consideradas operações de risco. Naquela época, quem tinha 

facilidade para falar ao vivo se destacava.” Segundo Bistane e Bacellar (2005, p. 21), “o 

vivo trabalha com o imponderável, mas quem não deseja dar sorte ao acaso pode 

precaver. Por isso o repórter é avisado com alguns minutos de antecedência quanto vai 

ser chamado.” 

Vale ressaltar que “atualmente, com as facilidades criadas pela tecnologia, as 

transmissões ao vivo são rotineiras. Jornais locais chegam a ter várias entradas. Isso dá 

agilidade e facilita a cobertura de assuntos que acontecem em cima da hora” (Bistane e 

Bacellar, 2005, p. 20). 

Prado (1996, p. 88), apresenta a seguinte definição para ‘link’: “É a entrada ao 

vivo do repórter dentro de um telejornal ou na programação da emissora de um ponto 

fora dos estúdios”. Prado explica ainda que, a palavra vem do verbo to link, que em 

inglês significa conectar, unir. Link é exatamente isso. Uma equipe de técnicos que vai 

para onde ocorrerá determinado evento e faz ligação com a emissora. Na hora do 

programa, o repórter entra, mostra os fatos e faz entrevistas. Para utilizar o link é 

preciso que o evento mereça cobertura especial. Não é barato o deslocamento da equipe 

e, dependendo do lugar, esse processo é muito trabalhoso, exige horas para que ‘o link 

seja fechado’, ou seja, para que as imagens e áudio do local cheguem à emissora para a 

retransmissão. Por isso, normalmente o link é um momento de destaque do telejornal e 

se dá bom espaço para ele. Às vezes até mais de uma entrada no mesmo programa, 

analisa o autor. 

Bistane e Bacellar (2005, p. 23), comparam a construção de uma matéria, com o 

montar de um quebra-cabeça. “Algumas peças se encaixam melhor na passagem do 

repórter, outras, nos trechos selecionados das entrevistas, e as restantes compõem o off, 

que seja coberto por imagens.” 

Sobre a ‘passagem’, podemos compreender com base em Prado (1996), que é 

possível ocorrer situações em que o repórter tem uma informação importante para a 
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matéria, mas, por algum motivo, não possui nenhuma imagem correspondente àquela 

informação. Então, o repórter grava o texto para contar o fato aparecendo na tela. 

Segundo Prado (1996, p. 32), a passagem também é usada em outras quatro possíveis 

situações: 

1. A equipe não estava presente no momento de um acontecimento que terá 

desdobramentos. Por exemplo: caiu a arquibancada num desfile de Carnaval. O 

repórter é chamado para cobrir a tragédia, mas não tem imagens da queda. Ele, 

então, se posiciona ao lado dos escombros e conta como as coisas aconteceram. 

 

2. A passagem também é utilizada para divulgar números, estatísticas ou 

fazer comparações que possam ajudar quem está em casa a entender 

determinado assunto. Exemplo: o repórter vai cobrir ume enchente. As 

consequências são terríveis, mas ele recebe a informação de que, em 1910, uma 

chuva em São Paulo foi ainda pior que aquela. Não há imagens, mas são 

conhecidos os índices pluviométricos. O repórter, então, aparece na tela e dá a 

informação. 

 

3. A passagem pode ser usada ainda para mudar o ambiente de uma 

reportagem sem que as coisas apareçam como por encanto. 

 

4. Também é utilizada em reportagens que tratam de assuntos diferentes 

num mesmo lugar. 

 

Bistane e Bacellar (2005, p. 23) definem “passagem” como “o momento em que 

o repórter aparece na matéria. É quando ele assina o trabalho, e deve justificar essa 

intervenção fazendo algo imprescindível, que acrescente, que valorize a reportagem.” 

Prado (1996) compara o “encerramento” de uma matéria com a “passagem”. 

Segundo o autor, a diferença é que no encerramento o repórter termina sem dar um 

“gancho” para outra matéria. O repórter deve fazer ao menos duas gravações diferentes 

quando precisar dar uma informação sem ter imagens: uma como passagem, em que o 

repórter finaliza induzindo à pergunta que o entrevistado responderá na sequência, e 

outra apenas com a informação. Assim, no momento em que a matéria for editada, o 

responsável por esse trabalho terá duas opções diferentes de montar a matéria. 
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Prado (1996) define as ‘chamadas’ da seguinte forma, 

São entradas feitas normalmente pelos apresentadores do telejornal, que 

acontecem durante a programação da emissora. Servem para destacar o que 

de mais importante será apresentado e são escritas na lauda como se fossem 

notas curtíssimas. Somente quando existem imagens muito fortes é que a 

chamada é ilustrada. O número de chamadas varia de uma emissora para 

outra. A chamada, a escalada e as passagens de bloco são escritas pelo editor-

chefe, porque é ele quem tem noção geral do que será colocado no ar e, 

portanto, condição de decidir o que merece ser chamado (PRADO, 1996, p. 

94). 

Já os ‘off’, Prado (1996) define como, 

O texto gravado pelo repórter sem que o rosto dele esteja no vídeo. As 

imagens devem mostrar coisas ou pessoas relacionadas ao assunto abordado. 

O repórter vai conduzindo a matéria com uma narração que deve ser objetiva 

e dinâmica. Deve, também, fugir do óbvio e não precisa dizer que 

determinado carro é azul se o telespectador está vendo (PRADO, 1996, p. 

30). 

De acordo com Bistane e Bacellar (2005, p. 79), todos os jornalistas, sem 

exceção, precisam do público. Comunicar implica transmitir informações, ideias, 

opiniões. Portanto, é necessário ter ouvinte, leitor, telespectador.” 
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2.4 GÊNEROS E FORMATOS NA TELEVISÃO 

Ellmore, citado por Souza (2004), tem uma definição especializada de gênero 

nos meios de comunicação: “grupo distinto ou tipo de filme e programa de televisão, 

categorizados por estilo, proposta e outros aspectos. Os exemplos abrangem faroeste, 

gângster, documentário, comédia e novela.” 

Souza (2004) afirma ainda que, com essa definição de gênero, é possível 

assimilar o princípio de que os programas televisivos formam um ‘conjunto de espécies 

que apresentam determinado número de caracteres comuns’, tal como o dicionário 

indica na sua descrição epistemológica da palavra em questão. 

Estudar os gêneros dos programas de televisão, exige a compreender o 

desenvolvimento da televisão sob vários aspectos, inclusive o tecnológico. Para Souza 

(2004, p. 30), 

A identificação dos recursos para produção de um gênero permite escolher a 

tecnologia de áudio, os efeitos especiais no vídeo, o uso de equipamentos, 

enfim, as aplicações técnicas adequadas às várias produções, em canais 

diferentes. Com as informações sobre o desenvolvimento histórico de cada 

gênero, com a abordagem conceitual e técnicas dos recursos utilizados e 

também com os resultados alcançados no vídeo, chega-se a um perfil de 

produção de televisão, para compreender melhor o planejamento, a 

organização, a criação, a implantação e a criação de programas (SOUZA, 

2004, p. 30). 

Souza (2004) explica que existem poucas referências científicas para a 

classificação de categoria e gêneros na televisão. O termo formato é considerado um 

jargão no mercado de produção e não é reconhecido ou sistematizado em obras 

científicas. E, o gênero de um programa está diretamente associado a um formato.  

Na tentativa de explicar o que é gênero e formato, Souza (2004), compara: 

Há muita semelhança entre gêneros e formatos na televisão no que se refere 

ao estudo de gênero no campo da biologia. Assim como na biologia existem 

gêneros e espécies, em televisão coexistem os gêneros e os formatos. Pode-se 

fazer uma analogia, com as devidas diferenças, entre as espécies da biologia e 

os formatos da televisão. Na biologia, várias espécies constituem um gênero, 

e os gêneros agrupados formam uma classe. Em televisão, vários formatos 

constituem um gênero de programa, e os gêneros agrupados formam uma 

categoria (SOUZA, 2004, p. 45). 

 

Durante os últimos anos, o desenvolvimento dos formatos televisivos tem sido 

um fenômeno de nível mundial. “As emissoras de todo o mundo procuram um formato 

“salvador da pátria” que resolva o problema de audiência em toda a temporada da 

programação. Os formatos são a base do êxito” (SOUZA, 2004, p. 47). 
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Segundo Souza (2004), na televisão brasileira existem cinco categorias: 

entretenimento, informação, educação, publicidade e outros. Dentro de cada uma dessas 

categorias, existem vários gêneros, como o autor explica, através desta tabela: 

 

 

CATEGORIA 

 

GÊNERO 

 

Entretenimento Auditório; Colunismo social; Culinário; 

Desenho animado; Docudrama; Esportivo; 

Filme; Game show (competição); 

Humorístico; Infantil; Interativo; Musical; 

Novela; Quis show (perguntas e respostas); 

Reality show (tv-realidade); Revista; Série; 

Série brasileira; Sitcom (comédia de 

situações); Talk show; Teledramaturgia 

(ficção); Variedades; Western (faroeste). 
 

 
 

Informação 

 

Debate; Documentário; Entrevista; 

Telejornal. 

 

Educação 

 

Educativo; Instrutivo. 

 
 

Publicidade 

 

Chamada; Filme comercial; Político; Sorteio; 

Telecompra. 

 

Outros 

 

Especial; Eventos; Religioso. 

 

De acordo com Machado (2003), os gêneros existem em quantidade tão grande, 

que chegam a ser inumeráveis, o que se torna difícil de estudar quanto categoria. 

“Aparecem e desaparecem ao sabor dos tempos, alguns deles predominam mais num 

período do que em outro, ou mais numa região geográfica do que em outra, muitos deles 

subdividem-se em outros gêneros menores” (MACHADO, 2003, p. 70). 
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2.5 SÉRIES DE SITCOMS 

Os programas do gênero sitcom são “os dois braços do corpo formado pelo 

humorismo: em um, carrega o humor; no outro, a teledramaturgia” (SOUZA, 2004, p. 

135). Ainda de acordo com Souza (2004), o gênero sitcom é o mais enraizado na cultura 

americana. É um humor que usa a teledramaturgia para mostrar os costumes e situações 

engraçadas dos cidadãos comuns.  

Os Estados Unidos é país que mais domina esse gênero. As séries americanas 

são vendidas em pacotes com dezenas de capítulos. Em função disso, Souza (2004), 

explica que as séries podem sobreviver anos e ser exibidas em qualquer país sem 

nenhuma alteração além de legendagem ou dublagem. Em algumas delas, nem mesmo o 

nome é traduzido. 

O caráter internacional das séries faz o gênero estar presente nas redes do 

mundo inteiro. No Brasil, a quantidade total de programas do gênero série 

perde apenas para o infantil. Algumas redes classificam como série os 

programas comprados do exterior independentemente do conteúdo e do 

público-alvo (SOUZA, 2004, p. 132). 

Porém, o autor ressalta que os profissionais brasileiros rejeitam fortemente as 

séries de sitcoms importadas dos Estados Unidos. 

O autor vai mais além, destacando que “séries com roteiros inspirados em 

sitcons, policiais, paranormais, romances intermináveis, adolescentes e médicos formam 

um gênero muito bem aceito pelo público dos canais pagos. Ironia, sarcasmo, apelo 

sexual, relações conjugais, mulheres bonitas, esses são os ingredientes para atrair o 

púbico” (SOUZA, 2004, p. 133). 

No final do século XIX, apresentações teatrais, sobretudo vaudevilles1, deram 

força ao conceito de serialização na comédia. Para Ceretta (2014, p.1) “esta influência 

colaborou no surgimento das comédias de situação, ou sitcoms, no rádio. O mesmo 

conjunto de personagens se apresentaria com regularidade para uma determinada 

audiência, contando uma história diferente por vez.” A identificação que o sitcom 

proporciona ao público, acabou tornando-o um dos formatos mais populares da 

televisão norte-americana. 

Os programas que têm maior popularidade nos Estados Unidos são as 

comédias de costumes, seriados de ação e aventura, mistério, fantasias de 

                                                           
1 Vaudeville é um gênero teatral, um tipo do espetáculos de variedades que predominou como forma de 

entretenimento popular, que misturava diversas atrações diferentes no Canada e nos Estados Unidos entre 

os anos 1880 e 1930. 
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ficção científica, filmes, docudrama no formato minissérie, esportes, 

programas com prêmios nos games shows, talk shows, variedades, noticiários 

e as tradicionais soap operas (SOUZA, 2004, p. 5 e 6). 

De acordo com Furquim (1999), as primeiras sitcoms produzidas entre os anos 1947 e 

1951 eram cópias idênticas das que eram apresentadas no rádio. Algumas alcançaram algum 

sucesso, outras passaram desapercebidas. 

Com base em Ceretta (2014), queremos ressaltar que é possível perceber em 

relação as características técnicas que as raízes teatrais ainda permaneceram nas versões 

apresentadas em novos meios, principalmente na televisão. Segundo Ceretta (2014, p. 

2), 

O sitcom popularmente constrói sua mise en scène (colocação em cena) 

respeitando uma frontalidade, como se posicionada em um proscênio. Esta 

frontalidade é justificada pela posição do público e, no caso da televisão, 

também das diversas câmeras, que respeitam os limites do cenário. Desta 

forma, toda a ação da diegese (realidade própria da obra) deve ser 

direcionada para o público e/ou as câmeras, o que influencia na posição dos 

objetos cênicos e, principalmente, das personagens (CERETTA, 2014, p. 2). 

Já de acordo com Souza (2004) a produção de um sitcom necessita da 

contratação de um elenco fixo e construção de cenários e por isso apresenta alto custo. 

Ainda de acordo com Souza (2004) uma das principais características deste 

gênero, é a exibição de situações do cotidiano, que são apresentadas de forma 

engraçada. Porém, assim como ouros seriados, esse formato também passa a opinião do 

autor, que muitas vezes faz críticas para diversos setores da sociedade. 

Podemos inferir com Messa (2006) que a narrativa circular é também uma das 

características das comedias de situação, ou seja, cada episódio apresenta uma história 

independente, que não precisa necessariamente estar relacionada com o restante. Dessa 

forma, os episódios podem ser assistidos de forma individual pelos espectadores, se 

assim desejarem. Geralmente, os personagens de uma sitcom costumam ser 

estereotipados, para gerar identificação imediata por parte do público. Isso ocorre pelo 

fatos dos episódios serem curtos, com cerca de 25 minutos de duração. 

Sobre este fato, Souza adianta que, 

Os gêneros dos programas americanos tem traços bem definidos, que 

facilitam a classificação. Permitem apontar com mais clareza quais são os 

programas do gênero policial, detetive, faroeste, melodrama médico, fantasia 

e ficção cientifica, comédia de situações, soap opera, filmes (produzidos 

especialmente para a TV), docudrama, noticiário, documentário, esportivo, 

game show, show de variedades, talk show, infantil, educacional e cultural, 

religioso ou comercial (SOUZA, 2004, p. 5 e p. 6). 
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Para Souto Maior (2005), por manterem os mesmos personagens durante seus 

episódios, as comédias de situação são capazes de criar uma relação de afetividade entre 

os atores e o público. 

Machado (2003), explica que serialidade é a apresentação descontínua e 

fragmentada. 
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3 METODOLOGIA 

 

O corpus da pesquisa foi desenvolvido a partir da observação de dezesseis 

episódios pertencentes às nove temporadas do seriado How I Met Your Mother, 

escolhidos pelo critério de relevância nas cenas em que a personagem aparece.  

Para chegar o mais próximo do objetivo desta pesquisa: descobrir como é 

representada a figura da repórter no seriado, a técnica de análise escolhida para este 

estudo é a análise de conteúdo. Analisamos a personagem Robin Scherbatsky, repórter e 

âncora do telejornal Metro News 1. 

Para Fonseca Junior (2005), a análise de conteúdo é fundamental para a 

compreensão do campo comunicacional. Este método se adapta aos desafios emergentes 

da comunicação e também de outros campos do conhecimento. 

A Análise de Conteúdo (AC), em concepção ampla, refere-se a um método 

das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômeno 

simbólico por meio de várias técnicas de pesquisa. Esse conjunto de 

instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, vem sendo 

utilizado, pelo menos, desde o século XVIII, quando a corte suíça analisou 

minuciosamente uma coleção de 90 hinos religiosos anônimos, denominados 

Os cantos de Sião, para saber se eles continham idéias perniciosas, sem que 

nenhuma prova de heresia fosse encontrada (FONSECA JUNIOR, 2006, 

apud KRIPPENDORFF, 1990, p. 15-16). 

 

Porém, Fonseca Junior (2005) ressalta que foi só a partir do início do século XX 

que ocorreu a adoção regular da análise de conteúdo, estando disponível para diversos 

campos do conhecimento. 

Baseado em Krippendorff (1990), o autor Fonseca Junior (2005, p. 286) afirma 

que a análise de conteúdo tem três características muito importantes: 

a) Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos 

reais e de finalidade preditiva; 

b) Transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as ideias da 

mensagem, canal, comunicação e sistema; 

c) Metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar, avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

 

Ainda baseado em Krippendorff (1990, p. 35-40), Fonseca Junior (2005), acrescenta 

que a análise de conteúdo exige do pesquisador consideração de alguns aspectos, tais 

como: 
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1. Os dados, tais como se apresentam ao analista: os dados são os elementos 

básicos da análise de conteúdo e constituem a superfície que o analista deve 

penetrar. Por isso, é preciso deixar claro que os dados estão sendo analisados, 

como eles foram definidos e de qual população eles foram extraídos. 

 

2. O contexto dos dados: não é possível ignorar que um determinado discurso 

ocorre em função de um contexto e que algumas condições do contexto 

influenciam na construção do discurso. Assim, é fundamental explicitar o 

contexto dos dados, que precisa ser delimitado de acordo com as convenções e 

problemas práticos de cada disciplina. Uma mensagem pode ser analisada de 

forma diferenciada no âmbito da psicologia, sociologia, ciências políticas ou 

comunicação. 

 

3. O conhecimento do pesquisador: se o próprio texto científico se configura 

num discurso, os interesses e conhecimentos do pesquisador também 

determinam a construção do contexto dentro do qual serão realizadas suas 

inferências. Portanto, é necessário que o pesquisador explicite os pressupostos 

por ele formulados sobre a relação entre os dados e seu contexto. 

 

4. O objetivo da análise de conteúdo: em toda analise de conteúdo deve-se 

enunciar, com clareza, a finalidade ou o objetivo das inferências. Estudos 

exploratórios preliminares podem auxiliar o pesquisador a decidir sobre o 

melhor enfoque para o seu trabalho. Essa decisão é muito importante, porque 

está diretamente relacionada à seleção do material a ser analisado. Os projetos 

de análise de conteúdo normalmente incluem um objetivo geral e vários 

objetivos específicos. 

 

5. A inferência como tarefa intelectual básica: a tarefa de toda análise de 

conteúdo consiste em relacionar os dados obtidos com alguns aspectos do seu 

contexto. 

 

6. A validade como critério de sucesso: embora a razão de ser da análise de 

conteúdo seja justamente a falta de provas diretas sobre os fenômenos 

analisados, os quais constituem o objeto da inferência, é necessário que sejam 
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estabelecidos critérios para a validação dos resultados, para que as outras 

pessoas possam comprovar se as inferências são de fato exatas. 

 

Nesse sentido, ressaltamos que a análise de conteúdo é organizada em três fases 

cronológicas: “(1) Pré-análise: consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, 

procurando sistematizar as idéias iniciais com o desenvolvimento de operações 

sucessivas, contempladas num plano de análise; (2) Exploração do material: refere-se 

a análise propriamente dita, envolvendo operações de codificação em função de regras 

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

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

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

de maneira a serem significativos e válidos. A partir desses resultados, o analista pode 

então propor inferências” (FONSECA JUNIOR, 2005, p. 290). 

De acordo com Bauer (2005), 

Toda pesquisa cientifica é motivada pelo desejo de compreender alguns 

aspectos do mundo real cm a utilização de procedimentos já consagrados, 

entre eles o método de pesquisa. Entretanto, nenhum método – nem mesmo a 

análise de conteúdo – é capaz de substituir uma boa teoria um problema de 

pesquisa sólido (BAUER, 2002, apud FONSECA JUNIOR, 2005, p. 290). 

 

Kientz (1973), citado por Fonseca Junior (2005, p. 290) declara que “não 

devemos esquecer que a análise de conteúdo é apenas um instrumento, um meio à 

disposição da pesquisa, jamais um fim em si.” 
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4 OBJETO DE ESTUDO 

 

4.1 SERIADO HOW I MET YOUR MOTHER 

 

How I Met Your Mother é uma sitcom americana criada pelos escritores de 

televisão Carter Bays e Craing Thomas. A estreia do seriado aconteceu no canal de 

televisão a cabo CBS, em 19 setembro de 2005. Com um total de 208 episódios, 

divididos em nove temporadas, o seriado encerrou em 31 de março de 2014. 

O episódio piloto do seriado mostra o personagem Ted Mosby recém formado 

no curso de arquitetura, em 2030, dizendo para seu casal de filhos adolescentes Penny 

Mosby e Luke Mosby que vai contar a história e peripécias de como conheceu a mãe 

deles. Através de flashbacks de Ted, a narrativa volta para 2005, ano em que tudo 

começou a acontecer.  

Os personagens principais do seriado, além de Ted Mosby, são o advogado 

Marshall Eriksen, a professora Lily Aldrin, o mulherengo Barney Stinson e a jornalista 

Robin Scherbatsky, objeto de estudo dessa pesquisa. 

O seriado se passa sobretudo em dois locais: A casa em que Ted Mosby divide 

com seu melhor amigo, Marshall Eriksen e um bar chamado Maclaren’s Pub, principal 

ponto de encontro dos amigos. 

O seriado gira em torno da vida do personagem Ted Mosby, que ao saber do 

noivado do seus amigos Marshall Eriksen e Lily Aldrin, que namoravam desde o 

primeiro ano de faculdade, decide que é o momento de encontrar o amor da sua vida. Na 

mesma noite em que seus amigos ficam noivos, Ted conhece Robin Scherbatsky no bar 

em que costuma frequentar e rapidamente se apaixona pela jornalista. Nas primeiras 

tentativas de conquistar Robin, os melhores amigos de Ted conhecem a pretendente do 

amigo e logo em seguida ela passa a fazer parte do grupo de amigos, que imediatamente 

simpatizou com ela. 

Ted Mosby, ao narrar com detalhes as histórias sobre cada mulher com quem se 

relacionou, cria suspense e desperta curiosidade, deixando quem assiste o seriado, se 

perguntando se finalmente a mulher de quem ele está contando a história de namoro, é 

ou não a mãe dos seus filhos, mas é apenas na oitava temporada que o mistério é 

revelado: Tracy McConnell, interpretada pela atriz Cristin Milioti é a mulher com quem 

Ted se casa e tem o casal de filhos. Na penúltima temporada, Tracy adoece e morre. 
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 Ted e Robin, ainda na juventude, haviam prometido que, se chegassem aos 

quarenta anos solteiros, ficariam juntos. Em 2030 Ted está viúvo há seis anos e Robin 

divorciada, então, o seriado termina com a volta do casal, que conta com o apoio e 

torcida dos filhos de Ted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

4.2 ROBIN CHARLES SCHERBATSKY JUNIOR 

 

Interpretada por Cobie Smulders2, a personagem Robin Charles Scherbatsky 

Junior foi registrada com nome masculino devido ao fato de que até sua adolescência foi 

criada e tratada como um menino por seu pai, que não aceitava ter uma filha mulher. 

Robin nasceu em Vancouver, no Canadá. Tornou-se uma famosa popstar, 

conhecida pelo nome artístico de Robin Sparkles, fazendo sucesso com as músicas: 

“Vamos ir ao shopping” e “Sandcastles na areia”.  

Insatisfeita com sua vida, alguns anos depois, a personagem se muda para 

os Estados Unidos com o objetivo de lutar pelo seu sonho profissional: tornar-se 

repórter. Ao longo dos seriados, Robin é sempre alvo de piadinhas por sua origem 

canadense. 

Nos Estados Unidos, o primeiro emprego como repórter foi em uma emissora de 

televisão onde era designada para cobrir matérias sem grande relevância social, além 

disso, o telejornal onde a personagem trabalhava, Metro News 1, tinha baixíssima 

audiência, o que a deixava sempre muito frustrada.  

Ao longo das séries, Robin se torna âncora do telejornal, ao lado do colega 

Sandy Rivers. Com o tempo, a personagem arrisca ir morar no Japão para trabalhar 

como âncora em um jornal de lá, mas logo em seguida ela retorna para Nova York para 

trabalhar em um noticiário da madrugada. É apenas na sétima temporada do seriado que 

Robin consegue trabalhar como âncora em um jornal de maior visibilidade e se tornar 

conhecida pelo seu trabalho. 

A personagem muitas vezes demonstra ser emocionalmente fechada e a cada 

novo relacionamento amoroso, deixa claro que casamento e filhos, não fazem parte dos 

seus planos. Robin namorou um ano com o amigo arquiteto Ted Mosby, namorou com 

o amigo Barney Stinson, com um psicólogo chamado Kevin e com o também jornalista 

Don Frank. Na última temporada, Robin casa com Barney, mas acabam se divorciando 

após três anos, por conta da rotina intensa de trabalho da jornalista. 

Em 2030, Robin finalmente é uma jornalista muito bem sucedida, que viaja para 

todos os cantos do mundo à trabalho. 

 

 

 

                                                           
2 Cobie Smulders é ex. modelo, jornalista e atriz canadense. 
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4.3 PRINCIPAIS PERSONAGENS DO SERIADO 

 

Ted Mosby: interpretado pelo ator, diretor e roteirista norte-americano Joshua 

Tomas Radnor, o personagem Ted Mosby se mudou para Nova Iorque com seus 

melhores amigos Marshall e Lily depois de se formar em arquitetura pela Universidade 

de Wesleyan. Ted é o mais inteligente e o mais maduro dentre os amigos. É fã do poeta 

chileno Pablo Neruda e do filme Star Wars. É romântico e sonhador, características 

marcantes do personagem, que está sempre em busca da mulher dos seus sonhos. 

 

Marshall Eriksen: o ator, roteirista e músico norte-americano Jason Jordan 

Segel é quem dá vida para este personagem. Marshall nasceu em St. Cloud, uma 

pequena cidade de Minnesota. Marshall é o melhor amigo do Ted. Lealdade e bondade 

são suas principais características. Desde o primeiro ano de faculdade Marshall namora 

com Lily, que logo se torna sua esposa e mais adiante a mãe de seus filhos. O casal é o 

maior modelo de inspiração para Ted encontrar seu amor verdadeiro. A família do 

personagem é conhecida por seu tamanho exagerado. Marshall tem superstições, 

acredita em aliens e tem medo de fantasmas. Se tornar um advogado ambientalista é 

uma dos maiores sonhos deste personagem. 

 

Lily Aldrin: Alyson Lee Hannigan é atriz que interpreta a personagem Lily 

Aldrin no seriado. Natural de Nova Iorque, Lily é professora de séries infantis e namora 

com Marshall desde o início da faculdade. A personagem é a líder do grupo e está 

sempre disponível para ajudar os amigos, porém, ela tem dificuldades para guardar 

segredos e acaba sempre revelando o que descobre para os outros amigos. Lily em 

diversos momentos demonstra ser manipuladora para alcançar o seus objetivos. A 

personagem tem os instintos sexuais bastante aflorados e é na sétima temporada que ela 

fica grávida do seu primeiro filho com Marshall: Marvin Waitforit Eriksen. 

 

Barney Stinson: interpretado pelo ator norte-americano Neil Patrick Harris, o 

personagem Barney Stinson que é natural de Nova Iorque, conheceu Ted no banheiro do 

bar MacLaren's Pub e a partir daí se tornaram amigos. O personagem que foi criado 

apenas pela mãe e não chegou a conhecer seu pai, demonstra ter grandes problemas com 

relacionamentos afetivos por conta disso. Barney tem um irmão negro e gay, o qual 

mantém uma amizade sincera, apesar da distância. O personagem trabalha em uma 

empresa chamada GNB, onde ganha muito dinheiro, mas o que ele realmente faz lá, 
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sempre foi um mistério para todos os seus amigos. O personagem está sempre usando 

terno e gravada, inclusive tem um alfaiate pessoal para cuidar do seu visual. O destaque 

principal do personagem é por conta da sua capacidade de atrair e conquistar mulheres 

para sexo casual. Barney é mulherengo e o único relacionamento que ele assume no 

seriado é com a personagem Robin Scherbatsky, por quem chegou a se apaixonar. 
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5 ANÁLISE 

Para dar conta da nossa análise, estabelecemos as seguintes categorias: 

 Postura da personagem: como a personagem se comporta profissionalmente; 

 Relações pessoais com os amigos: como a personagem se relaciona com seu 

ciclo de amizades; 

 Relações profissionais com os colegas técnicos: como é o relacionamento da 

personagem com seus demais colegas de trabalho; 

 Relações pessoais com namorados: como são os relacionamentos afetivos da 

personagem; 

 Situações embaraçosas: situações complicadas e inesperadas que a personagem 

enfrenta; 

 Motivador de tomada de decisões: situações em que a personagem precisa 

tomar importantes decisões; 

 Situações cômicas: por se tratar de um seriado de comédia, todos os episódios 

se encontram dentro desta categoria. 
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TEMPORADA 1 

EPISODIO 4 – “A VOLTA DA CAMISA” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: amigos; 

 Situações: embaraçosas. 

Barney Stinson, um dos amigos de Robin Scherbatsky, propõe a ela o desafio de 

falar palavras aleatórias escolhidas por ele, no meio das suas reportagens ao vivo, 

oferecendo dinheiro em troca. Robin responde que é uma jornalista e não aceita a 

brincadeira. Barney debocha da amiga, afirmando que ela faz apenas reportagens inúteis 

no final do jornal, tais como: bebês, idosos, macacos, e que isso não é considerado 

como jornalismo. “Para os jornalistas, os assuntos são considerados relevantes à medida 

que interessam a um grande número de pessoas, quando causam impacto ou afetam a 

vida dos cidadãos. Esse conceito de notícia se aplica a todos os veículos” (BISTANE, 

BACELLAR, 2005, p. 41). Robin não se importa com os comentários do seu amigo, 

pois está animada com a possibilidade de fazer uma matéria na prefeitura e não quer 

estragar a oportunidade. 

Robin emocionada ao saber pelo seu chefe que vai cobrir uma matéria na prefeitura. 
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 Porém, ela descobre que o assunto é sobre o vendedor mais antigo de cachorros 

quentes de Nova Iorque, que tem seu ponto de vendas em frente à prefeitura.  

A visão que os jornalistas apresentam desta questão – o que é notícia? – é 

simultaneamente simplista e minimalista: a) simplista porque, segunda a 

ideologia jornalística, o jornalista relata, capta, reproduz ou retransmite o 

acontecimento. Segundo a metáfora dominante no campo jornalístico, o 

jornalista é um espelho que reflete a realidade. O jornalista é simplesmente 

um mediador; e b) minimalista porque, segundo a ideologia dominante, o 

papel do jornalista como dominador é um papel reduzido. Aliás, é 

significativo que, habitualmente, os jornalistas sejam relutantes em 

reconhecer ou assumir a importância do seu trabalho (TRAQUINA, 2005, p. 

61 e 62).  

Decepcionada, Robin fala a palavra “mamilo” em vez de “níquel” no meio da 

matéria e ganha 100 dólares de Barney.  

Robin, ao vivo, falando sobre o vendedor mais antigo de cachorros-quentes, que tem seu ponto 

de vendas na frente da prefeitura. 
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Arrependida da sua atitude, Robin diz para seus amigos que ela foi pouco 

profissional, mas continua aceitando as apostas do amigo. Então, durante uma matéria 

sobre o falecimento das gêmeas mais velhas de Nova Iorque, Robin diz que ela é uma 

garota muito safada e dá um tapa em seu bumbum.  

Em seguida, o chefe de Robin a chama para uma conversa, ela fica assustada, 

mas para sua surpresa, ele quer apenas um conselho sobre seu cachorro. Robin percebeu 

então, que nem mesmo seu chefe assistia ao jornal Metro News 1.  

 

A audiência é importante também do ponto de vista empresarial. Com 

exceção das TVS públicas, qualquer veículo de comunicação – rádio, jornal, 

televisão – visa ao lucro. O faturamento das emissoras depende do número de 

telespectadores. Quanto maior o público de um canal ou programa, mais caro 

a emissora pode cobrar pelos espaços publicitários. É assim que funciona, e é 

inegável que as redações sofram pressão para elevar o número de 

telespectadores (BISTANE, BACELLAR, 2005, p. 79 e 80). 

O próximo desafio, valendo mil dólares, é para Robin fazer uma dança no ar. 

Desanimada, Robin diz que aceita, já que ninguém assiste ao jornal. Todos os amigos de 

Robin estão reunidos no MacLaren's Pub para assistir o jornal e ver Robin realizar o 

desafio da dança.  

Robin está entrevistando o cocheiro mais antigo de Nova Iorque. Quando ela 

pergunta qual a memória mais emocionante dele nos últimos 60 anos de trabalho, ele 

responde que o momento mais emocionante é aquele ali, por estar na televisão. O 

cocheiro diz que nunca pensou que poderia contar sua história na televisão e agradece a 

Robin pela oportunidade. A jornalista fica emocionada e percebe o quanto seu trabalho 

é importante. “O repórter é um contador de histórias. Histórias com personagens reais, 

que nem sempre terminam bem. Há enredo, protagonistas, hora e local onde se 

desenrolam os fatos, e também um motivo”. (BISTANE, BACELLAR, 2005, p. 14). 
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Quando Robin levanta para falar, ela escorrega e cai em cima da merda do 

cavalo e acaba virando piada no bar, onde todos assistiam. Segundo Bistane e Bacellar 

(2005, p. 21) “ao vivo, um erro não tem volta – está feito, vai para o ar em tempo real” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin, emocionada com as palavras do entrevistado, escorrega e cai em cima de merda de 

cavalo. 
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TEMPORADA 2 

EPISÓDIO 8 – “ATLANTIC CITY” 

 Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas técnicos; 

 Relações pessoais: amigos. 

Depois de seis meses separados, o casal Lily Aldrin e Marshall Eriksen reatam o 

noivado e decidem casar em Atlantic City naquele mesmo dia. 

Robin está no trabalho apresentando o jornal, quando os noivos invadem o 

estúdio, gritando para parem a notícia. A equipe técnica questiona o que está 

acontecendo e Robin explica que eles são seus amigos.  

O casal conta a novidade para Robin, que não sabe se pode sair do trabalho para 

ir ao casamento, mas uma colega da equipe diz que não tem problema se ela sair, pois 

Mike, o cinegrafista, pode ler as notícias no lugar dela. 

 

Os amigos de Robin interrompem o Jornal e ela explica para a colega técnica que está tudo 

bem. 
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Quando Mike é questionado se sabe ler, ele diz que sim e que é melhor ainda em 

leituras. Com base em Bistane e Bacellar (2005, p. 17) “quem não está acostumado a 

falar para a televisão costuma ficar intimidado com o microfone e a câmera.” Robin e os 

amigos vão embora para preparar o casamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike, cinegrafista do Metro News 1 
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TEMPORADA 3 

EPISÓDIO 16 – “CASTELOS DE AREIA” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: namorados. 

Reunida com os amigos no MacLaren's Pub, Robin conta que vai reencontrar 

Saimon, um ex. namorado do Canadá. Saimon foi o primeiro namorado de Robin. E o 

namoro durou apenas uma semana. 

O primeiro reencontro aconteceu no bar, junto com os amigos de Robin. O 

segundo reencontro de Robin e Saimon, é quando ela assiste um ensaio da banda de 

rock dele. Robin comenta com seu ex. namorado que gostaria de não ter que ir trabalhar 

na manhã seguinte. Saimon diz que Robin precisa ir trabalhar para tocar o CD DEMO 

da banda dele no programa que ela apresenta. Robin explica que não apresenta um 

programa e sim um noticiário. Então, Saimon diz para ela falar sobre o CD DEMO da 

seguinte forma: “Ei, vocês ouviram a notícia? Tem uma banda radical que vocês 

deveriam ouvir”. Saimon pede para Robin tocar as três primeiras músicas do CD dele 

no jornal. 

Na manhã seguinte, quando Robin vai apresentar o quadro “cantinho do 

mascote” no jornal, onde são mostrados cachorros que estão disponíveis para adoção, 

ela coloca como como fundo musical da matéria, as músicas de rock da banda, que são 

pesadas.  

O reconhecimento de um preconceito pessoal contra o uso de músicas de 

fundo em matérias que veiculam notícias – geralmente é um substituto 

cômodo para o som natural e o comentário em off, ou acompanhamento de 

“belas” imagens. Apenas revela a falta de habilidade e imaginação do 

repórter para encontrar as palavras certas e o som natural. A música, a não ser 

que estritamente necessária, deve ser utilizada nos casos adequados, nos 

arquivos de jornais cinematográficos (YORKE, 1998, p. 116). 
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Mais tarde, reunida com os amigos no bar, Robin comenta com seus amigos que 

devido a matéria sobre os cachorros, vários cães foram adotados, porém, muitas pessoas 

ligaram para redação achando que iam matar os cachorros, devido a música de fundo. 

Em uma matéria jornalística, as imagens, o texto e a edição devem estar em 

sintonia. O fundo musical de uma matéria deve combinar com o assunto da matéria. 

Uma matéria sobre cachorros que precisam ser adotados, deve ser editada com uma 

música leve e que combine com o que está sendo informado aos telespectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin falando sobre a matéria dos cachorros, com música de Rock ao fundo. 
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TEMPORADA 4 

EPISÓDIO 3 – “EU AMO NJ” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Postura da personagem; 

 Motivador de tomada de decisões; 

 Situações: embaraçosas. 

Ted narra para seus filhos que Robin estava cansada de trabalhar no Metro News 

One, cansada do baixo custo de produção, cansada das histórias que ela tinha que 

relatar, e que Robin recebeu uma ligação avisando que consegui um emprego de âncora 

nacional. 

Robin anuncia no jornal que depois de quatro anos trabalhando no Metro News 

One, aquela era sua última transmissão. 

Todos estão reunidos na casa de Stella, a atual namorada de Ted, que mora em 

Nova Jersey. Quando Robin chega. Ao perguntarem como foi seu primeiro dia de 

trabalho, ela conta para os amigos que ao chegar lá, descobriu que era apenas uma 

entrevista. Robin enfrentou uma situação embaraçosa, pois pediu demissão do trabalho, 

se despediu dos telespectadores da Metro News One, acreditando ter um emprego 

melhor, mas na verdade era apenas uma entrevista. Essa situação força a jornalista a 

tomar alguma decisão, pois não podia ficar desempregada. 

Robin diz para os amigos que vai ligar para seu ex. chefe, mas os amigos não 

apoiam a ideia, pois sabem que ela não gostava de trabalhar lá. Robin não segue o 

conselho dos amigos e liga para seu ex. chefe pedindo seu emprego de volta. O chefe de 

Robin que diz que se ela conseguir chegar a tempo de apresentar o noticiário das 23h ela 

tem seu emprego de volta, o problema, é que ela está em Nova Jersey, uma cidade 

vizinha de Nova Iorque e falta apenas meia hora para o noticiário entrar no ar. Robin 

pega a bicicleta da filha de Stella e sai correndo em direção a Nova Iorque. 
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A jornalista consegue chegar ao estúdio segundos antes do jornal começar. Ela 

empurra o repórter substituto e começa a apresentar o jornal. Os amigos de Robin, que 

estão assistindo televisão, ficam surpresos ao ver que ela conseguiu chegar a tempo. 

Robin pega uma bicicleta e sai correndo em direção ao seu trabalho 

Robin consegue chegar no Metro News 1 
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No meio de uma notícia, Robin percebe que realmente não é feliz ali e desiste 

novamente do emprego no Metro News One: “quer saber, eu me demiti mesmo, boa 

noite”, são as palavras dela, enquanto levanta e tira o microfone. Nesta parte do seriado, 

a postura da personagem não foi profissional. Ela deveria terminar de apresentar o 

Jornal, antes de pedir demissão novamente. 

Outro dia, Robin encontra os amigos no MacLaren's Pub e conta que não 

conseguiu o emprego do qual fez a entrevista no início do episódio, mas que conseguiu 

outro, como correspondente estrangeira no Japão. 

É possível perceber que apesar de passar por situações complicadas, os contra 

tempos serviram como motivadores de decisões, afinal, Robin há muito tempo não 

estava satisfeita com seu emprego no Metro News One. Quando cria coragem, ela pede 

demissão e acaba conseguindo uma vaga para trabalhar como correspondente 

estrangeira no Japão. 
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TEMPORADA 4 

EPISÓDIO 14 – “POSSIMPOSSÍVEL” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: amigos; 

 Situações: embaraçosas; 

 Situações: Motivador de tomada de decisões. 

O episódio começa com Robin reunida com seus amigos na sala, abrindo as 

cartas que seus fãs enviaram para o Metro News One, seu antigo emprego. 

 

Ted começa a narrar a história, contando que é 2009 e que Robin está 

desempregada há meses, mas que há esperanças devido a uma entrevista de emprego da 

qual ela fez. Os amigos relembram que no dia da entrevista Robin encontrou eles no bar 

Maclaren’s Pub e contou como foi teste: ao chegar no local, Robin sentou ao lado de 

uma das candidatas à vaga, se apresentou e gentilmente perguntou o nome da 

concorrente, que riu ironicamente e disse ser Michele Rarpers, que trabalhou no canal 

Robin e seus amigos reunidos abrindo as cartas que a jornalista recebeu dos telespectadores do 

antigo emprego. 
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12, líder de audiência por cinco anos consecutivos. Robin conta que era âncora no 

Metro News One e então, Michele Rarpers se surpreende, dizendo que ela deve ter uma 

boa frase de encerramento do jornal. Robin conta que encerrava o jornal de uma 

maneira simples, desejando uma boa noite para os telespectadores. As candidatas que 

estão ao lado dela dão risadas debochadas e ela fica incomodada com a situação. 

 

Quando chegou a vez de Robin fazer o teste, ela decide improvisa algumas 

frases de encerramento, mas todas ficam ruins. Ela acredita que por conta disso, não vá 

conseguir o emprego. Robin ficou abalada com os comentários das concorrentes e 

acabou indo mal no teste de emprego. Ela deveria ter feito no teste o que estava 

acostumada a fazer, ao invés de improvisar frases de encerramentos de última hora. As 

concorrentes para a vaga conseguiram desestabilizar Robin 

Ainda na sala, abrindo as cartas dos fãs, Ted comenta que talvez o problema 

esteja no currículo de Robin, que é confuso. No meio das cartas dos fãs, Barney 

encontra uma carta do Governo Americano, do Departamento de Imigração. A carta é 

de dois meses atrás e é sobre o visto de trabalho de Robin, que tem apenas sete dias para 

conseguir um emprego, do contrário, será deportada para o Canadá. 

 

 

Robin ao lado das candidatas que também concorrem para a vaga de emprego. 
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Barney resolve ajudar Robin a criar um currículo vídeo. Durante a gravação, na 

teoria de Barney, se ela parecer uma idiota nos vídeos, será contratada por alguém. 

Desanimada, Robin desiste de gravar o vídeo currículo e decide fazer teste para ser a 

“garota da loteria”3, mas ela vai mal no teste e também não consegue esse emprego. 

Quando Robin já está conformada com a ideia de ter que voltar para o Canadá e 

junto com os amigos, relembram de bons momentos, Barney chega e conta que 

finalizou sozinho o vídeo currículo da Robin e que enviou para todas as emissoras da 

cidade. Barnei, diz que alguém do canal oito ligou e que gostaria que Robin fizesse um 

teste, mas ele respondeu que Robin não faz testes, ou é contratada, ou nada feito, então 

o rapaz xingou a mãe dele e desligou o telefone. Porém, o canal doze ligou oferecendo 

um emprego de apresentadora de programa de entrevistas matutino. Barney disse que 

mandou eles “se catar” e que com isso eles aumentaram a oferta em 10%. 

A perspectiva de atuar como âncora num noticiário, sob o brilho das luzes de 

um estúdio de televisão, é suficiente para deixar qualquer um apreensivo. 

Embora possam nunca admitir, mesmo os mais experientes apresentadores de 

notícias sentem por vezes um “friozinho no estômago” antes de um 

programa. Em reportagens locais, há a possibilidade de uma segunda tomada 

para salvar as aparências; no estúdio não há prorrogação. Inflexão errada, a 

leve hesitação ou o tropeço numa palavra, um olhar oblíquo ou o espasmo de 

um músculo facial já é matéria para comentário e discussão” (YORKE, 1998, 

p. 135).  

                                                           
3 A garota que faz o sorteio dos números da loteria. 

Robin fazendo o teste paga a vaga de emprego. 
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Todos comemoram a conquista do novo emprego de Robin no canal doze e ficam 

felizes por Robin poder continuar morando nos Estados Unidos.  

 

Ao longo de todo o episódio é perceptível a união dos amigos, que se preocupam 

com a possibilidade da Robin ser deportada para o Canadá, caso não arrume um 

emprego em apenas sete dias. Depois de desistir de fazer um vídeo currículo e estar 

conformada em ter que voltar para seu país de origem, Barney dá a boa notícia: 

conseguiu um emprego para Robin. Em segredo, Barney fez sozinho o currículo de 

Robin, enviou para todas as emissoras da cidade e negociou as ofertas de emprego que 

surgiram. Foi a ajuda dos amigos que evitou ela ser deportada para o Canadá. A força da 

amizade entre eles é muito importante e visível neste episódio. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Robin e seus amigos comemoram o novo emprego da jornalista. 
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TEMPORADA 4 

EPISÓDIO 16– “DESCULPE, CARA” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações pessoais: amigos. 

O episódio começa com a narração de Ted, contando para seus filhos que em 

2009 Robin tinha conseguido um emprego de apresentadora de um programa matinal e 

que portanto, ela tinha que acordar muito cedo. 

 

Robin chega animada no bar e confirma para os amigos que acorda as 2h da 

manhã, mas que faz isso pelos seus fãs. Marshall questiona quem são os fãs de um 

programa que vai ao ar as 4h da manhã. Lili diz que são as pessoas que acordam para 

apresentar um programa as 5h da manhã. Ted diz que são os viciados em metanfetamina 

que ainda não venderam suas televisões. Barney diz que são as stripers que estão no 

intervalo de sair do trabalho e levar as crianças para a escola. Todos dão risada sobre a 

conclusão que tiraram sobre quem são os possíveis telespectadores do jornal que Robin 

apresenta. 

 

 

Robin apresentando o telejornal matinal. 
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TEMPORADA 5 

EPISÓDIO 11 – “O ÚLTIMO CIGARRO” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Colegas técnicos; 

 Postura da personagem. 

O episódio começa com Ted contando para seus filhos que em 2009 a Robin era 

apresentadora de um programa matinal na TV a cabo local de Nova Iorque, que 

começava muito cedo, tanto que quando ela ia apresentar o jornal, o cinegrafista Mike 

estava cochilando. Ted diz para seus filhos que tudo mudou. 

Robin chega na casa dos seus amigos e pergunta se Ted assistiu o jornal. Ele 

responde que estava muito ocupado dormindo. Animada, Robin conta que depois da 

transmissão do jornal, Don Frank chegou até ela e se apresentou como o novo coâncora.  

Em noticiários, a preferência por um, dois ou três apresentadores é 

influenciada tanto pela moda quanto pelas necessidades jornalísticas. 

Programas que estão no ar há muito tempo procuram promover mudanças 

como parte de uma aceitável e periódica revisão de forma ou estilo; e a 

decisão de, digamos, passar de uma apresentação solo pra uma dupla – ou 

vice versa – é tratada como um elemento de recomposição ou relançamento 

que, provavelmente, inclui a introdução de novos cenários, títulos e gráficos 

(YORKE, 1998, p. 135). 

Don era um veterano que trabalhou em trinta e oito programas matinais de todos 

os cantos do país e era considerado uma lenda do jornalismo. 

Ted conta para seus filhos, que na manhã seguinte, Robin estava muito animada 

para entrar ao ar com alguém que considerava um verdadeiro profissional. 
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Quando o jornal entra no ar, Don Frank erra algumas informações e diz “dane-

se, escapou”. Ele pergunta se Robin não odeia aquela situação e logo em seguida, diz 

que o teleprompter está rolando e começa a ler algumas partes das matérias. Quando o 

jornal vai para o intervalo, Robin questiona o erro do colega. Don diz que aquele é o 39° 

programa que ele apresenta e que neste tempo, aprendeu três coisas: evitar o sushi livre 

em “Bismark”4, não ir ao banheiro com o microfone de lapela ligado e por último, que 

aquele horário, a audiência é de um vagabundo semibêbado sentado de cuecas. Robin 

diz que eles vão fazer um ótimo programa para esse vagabundo, semibêbado de cuecas. 

Quando o jornal volta do intervalo, Don levanta da bancada para se espreguiçar e Robin 

percebe que ele está apenas de cuecas, na parte debaixo. 

                                                           
4 Restaurante onde o jornalista Don Frank aconselha a não comer sushi livre. 

Don Frank apresentando o jornal sem calças. 
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Em outra manhã, Robin está em contato com a prefeitura para tentar conseguir 

uma entrevista com o prefeito. Essa ação da personagem, é algo normal para os 

profissionais do jornalismo. Entrar em contato com suas fontes para produzir um bom 

jornal faz parte da rotina de produção desses profissionais. Don diz que o prefeito não 

vai ir em um programa que ninguém assiste. Robin diz que não entende porque ele age 

daquela maneira e que talvez ele esteja amargurado porque nunca teve a oportunidade 

de trabalhar em rede nacional, mas que ela ainda tem chances e está focada no trabalho. 

De acordo com Bistane e Bacellar (2005, p. 10) “conquistar credibilidade é a satisfação 

de um profissional que se dedica à incansável tarefa de informar, e da melhor forma 

possível.” Don rebate Robin dizendo que já trabalhou em rede nacional. Robin e a 

equipe toda se surpreendem com o que ouvem. Ele conta que quando trabalhou em rede 

nacional, as cadeiras eram confortáveis e que havia camarim, mas demitido porque 

estava passando por problemas pessoais, como a separação do seu casamento. De 

repente, Robin percebe que além de Don, a equipe técnica também está trabalhando 

apenas de cuecas da cintura para baixo. Por mais fraco que seja considero uma 

emissora, nenhum funcionário chegaria ao ponto de trabalhar de cuecas, como acontece 

neste episódio do seriado. 

Os amigos de Robin estão reunidos e combinam de não fumar mais a partir 

daquele dia. Quando Robin chega, ela conta que conseguiu uma entrevista com o 

prefeito e que precisa fumar, para não ficar estressada, pois é a maior entrevista da sua 

vida. 

No dia seguinte, Robin está no trabalho, nervosa por ter parado de fumar. Don 

chega apenas de cuecas novamente. Robin diz para o colega de bancada que ela se 

preocupa com o programa e com sua carreira, ao contrário dele. Robin diz que Don é 

um idiota e não profissional, desleixado, arrogante e que vive mudando de emprego 

porque é um perdedor, antipático.  

Por ser uma combinação de processos criativos, a elaboração de toda 

reportagem de televisão produzirá resultados bem melhores quando a relação 

de trabalho entre o repórter e a equipe for positiva e não houver 

desentendimentos entre os membros do grupo. Em algumas circunstâncias, o 

grau de união na determinação de buscar a notícia pode ser a diferença entre 

a vida e a morte (YORKE, 1998, p.24).  

Robin, apesar de trabalhar em um jornal que entra ao ar de madrugada e que por isso 

não tem tantos telespectadores, continua sendo ética e se esforçando para fazer um bom 
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trabalho, por isso que ela perde a paciência com a falta de profissionalismo do colega. 

Em qualquer local de trabalho, ocorreriam discussões caso alguém tivesse atitudes como 

as de Don Frank. 

Cinco segundos antes do jornal entrar no ar, Don informa Robin que o prefeito 

cancelou a entrevista. Quando o jornal entra no ar, o jornalista questiona Robin se ela 

acha que ele é um perdedor e diz que ela tem razão. Robin ignora as perguntas de Don e 

começa a passar as notícias. Don diz que era assim como ela, sempre querendo mais e 

não conseguindo, que é um beco sem saída e que Robin nunca será âncora de uma rede 

nacional e que nunca vai parar de fumar. O personagem Don Frank não se importa com 

o fato do jornal estar no ar e tenta continuar a conversa que eles estavam tendo antes do 

jornal começar. A personagem, que é profissional, ignora o colega e faz seu trabalho. 

Don acende um cigarro enquanto o jornal está no ar e Robin questiona o que ele 

está fazendo. Don oferece um cigarro para Robin, que diz para eles serem mais 

profissionais. “Ser mais profissionais?” Questiona Don, dizendo logo em seguida que 

quem está trabalhando na câmera é uma cadeira, que eles estão em um programa que 

nem o câmera quer assistir e que por isso que o prefeito cancelou a entrevista. Don diz 

que o Mike, cinegrafista, foi buscar frango frito e que por isso eles podem fumar no ar.  

Apesar das importantes aptidões específicas com que cada um dos membros 

da equipe técnica de apoio contribui para o trabalho do repórter, um deles se 

destaca dos demais: aquele que opera a câmera se interpõe entre você, suas 

ideias e a execução delas. É uma peculiaridade do jornalismo de televisão 

concentrar tanto poder na mão de um não-jornalista; sejam quais forem os 

motivos atribuídos aos repórteres e as críticas que lhes são feitas, pouco 

atenção é dada aos câmeras, que tomam decisões editoriais importantes toda 

vez que apontam as lentes para uma determinada cena e não para outra 

(YORKE, 1998, p. 80).  

Robin recusa o cigarro novamente. Don pergunta ironicamente se Robin recusou 

o cigarro por causa dos milhões de telespectadores que eles tem e pede para que os 

telespectadores que tem problema com o cigarro, liguem para o programa. Nos 

primeiros minutos, ninguém telefona, então, Robin pega o cigarro da mão de Don e 

quando vai pôr na boca, o telefone toca. 
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Quem está ligando é Marshall, amigo de Robin. Marshall diz que todos os 

amigos dela estão reunidos assistindo o jornal e que se ela fumar, todos eles voltarão a 

fumar também. Emocionada por saber que seus amigos estão assistindo o programa, 

Robin desiste de fumar. Neste episódio fica evidente uma disputa profissional e pessoal 

entre os dois jornalistas. Don não se importa com o trabalho e tenta fazer com que a 

colega também não se importe. Robin não se deixa influenciar pelas atitudes erradas de 

Don e continua sendo profissional. Robin e Don discutem e apontam os problemas 

pessoais e profissionais um do outro. 

Os amigos vão para o terraço fumar. Robin chega e fuma também, mas logo 

sugere de ser o último cigarro da vida deles. 

 

 

 

Robin com o cigarro na mão, prestes a fumar. 
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A força da amizade que existe entre eles é muito bonita. Quando Don desafiou 

Robin a fumar durante a apresentação do jornal e ela estava prestes a ceder, os amigos 

ligaram para ela e deram forças para ela ser forte e recusar o cigarro. Eles tentam largar 

o vício pelo cigarro juntos, um apoiando o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin e seus amigos fumam pela última vez. 
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TEMPORADA 5 

EPISÓDIO 15 – “COELHO OU PATO” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: namorados; 

 Relações pessoais: amigos; 

 Situações: embaraçosas. 

Robin chega ao bar Maclaren’s Pub, onde estão seus amigos. Ao perceber que 

Robin está tomando whisky em vez de cerveja, Ted pergunta o que está deixando Robin 

incomodada e ela responde que é o colega de trabalho Don Frank. 

Ted conta para seus filhos que Don é coâncora de Robin no programa matinal 

que ela apresenta e que apesar de ninguém assistir ao programa, Robin era profissional, 

mas Don não. E, naquela manhã, Don tinha exagerado nas suas atitudes.  

Robin estava apresentado o jornal, quando ao passar a vez de falar para Don, 

percebe que ele está sentado em cima da mesa, apenas de cuecas, fazendo palavras 

cruzadas. Quando Don percebe que é a vez dele falar, ele diz: “Foi mal, foi mal”, senta 

na sua cadeira e começa a dar a notícia sobre o dia dos namorados.  

Don Frank fazendo palavras cruzadas enquanto o jornal está ao vivo. 
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Em seguida, Don interrompe a notícia para perguntar se Robin tem algo 

planejado para o dia dos namorados.  

As qualidades que fazem um bom repórter são as mesmas que fazem um bom 

jornalista em qualquer outro meio de comunicação. As forças que 

impulsionam a maioria daqueles que embarcam na carreira – “faro” para a 

notícia, ceticismo nato, sede de verdade e conhecimento e desejo de se 

comunicar – devem ser combinadas com qualidades de natureza mais física: 

no mínimo uma aparência razoável e uma voz aceitável dentro dos padrões 

de transmissão (YORKE, 1998, p. 22). 

No bar, os amigos de Robin comentam que foi uma loucura Don chamar ela para 

sair. Robin diz que por estar no ar, aceitou o convite e que por isso não pode cancelar. 

Os amigos de Robin dão risada da situação em que ela está. Lily diz para Robin que 

Don não chamou ela pra sair, pois ele convidou ela para uma festa. Robin fica irritada 

com a opinião da amiga e diz que ele chamou ela sim. Marshall diz que Robin quer sair 

com Don. Ainda mais irritada, ela diz que odeia Don. 

Quando chega o dia dos namorados, Robin está pronta para ir ao encontro de 

Don e convida Ted para ir junto. O amigo aceita o convite com a condição de que se o 

clima esquentar entre Robin e Don, ele vai dizer que tem um encontro marcado e vai ir 

embora, deixando os dois sozinhos.  

Ao chegarem no apartamento de Don, Robin abre a porta e se depara com ele 

completamente pelado, esperando por ela. Don se assusta ao ver que ela levou outra 

pessoa junto. Diante daquela situação, Ted vai embora. Don explica para Robin que leu 

em um blog uma técnica de conquista chamada “o homem peladão” e que foi isso que 

quis fazer no encontro. Robin diz para Don que pensou que haveria uma festa lá, e ele 

explica que o convite para uma festa foi apenas uma pretexto para conseguir um 

encontro com ela. 
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Na manhã seguinte, antes do jornal entrar no ar, Don pede desculpas para Robin 

pela sua atitude na última noite, por seu comportamento no trabalho e promete mudar. 

Robin diz que só acredita vendo. Quando Don levanta para buscar um café para Robin, 

ela percebe que pela primeira vez ele está usando calças e se surpreende. 

Robin se sentiu atraída por Don desde que eles se conheceram, mas devido à 

falta de profissionalismo do jornalista, ela ficava irritada e chateada. A partir deste 

episódio, Don começa a mudar suas atitudes no trabalho, para surpresa de Robin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ted e Robin chegam ao apartamento de Don Frank e se deparam com ele completamente 

pelado. 
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TEMPORADA 5 

EPOSÓDIO 24 – “CÓPIAS” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: namorados; 

 Relações pessoais: amigos; 

 Situações: motivador de tomada de decisões. 

Ted conta para seus filhos que Robin e Don, que neste episódio já eram 

namorados, estavam se tornando uma dupla tão boa na televisão e fora dela também, 

que o canal doze começou a pedir pra eles aparecerem como convidados em outros 

programas de primeira linha. Podemos inferir, com o autor Yorke (1998, p. 135) que 

“duplas de homem e mulher são bem aceitas pelo público. Outras combinações 

destinadas a ampliar a base de audiência incluem equipes heterogêneas em termos de 

idade ou raça.” 

Robin recebe uma ligação com um convite de emprego. Ela diz que entrará em 

contato para dar a resposta até o dia seguinte. Logo em seguida, ela liga para Ted para 

pedir conselhos.  

Robin recebe telefonema com oferta de emprego em Chicago. 
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Robin vai ao encontro de Ted, que está em um salão de belezas. Ela conta que o 

produtor executivo da WNKW assistiu o programa dela com Don e adorou, por isso 

ofereceu para ela o cargo de âncora, onde ela deve começa na semana seguinte, se 

aceitar a vaga.  

O problema é que WNKW fica em Chicago. Robin questiona porque o convite 

de emprego aconteceu em um momento que ela está tão bem no relacionamento com 

seu namorado. Robin diz para o amigo Ted que a batalha interminável da sua vida é 

carreira contra romance. Jornalistas trabalham finais de semana e feriado e às vezes 

realmente é difícil conciliar a vida profissional com a vida pessoal. É normal que os 

profissionais desta área que estão em busca de crescimento profissional mudem de 

cidade com certa frequência e isso pode forçar escolhas e decisões da vida pessoal. É 

preciso abdicar de algo nessas situações. Robin diz que está perdida e pergunta o que 

deve fazer. Ted aconselha sua amiga a ter uma conversa séria com o namorado, mas ela 

diz que está confusa e prefere deixar ele de fora até ela descobrir o que quer. 

Conversando no Maclaren’s Pub com Ted e Barney, Robin conta que vai embora 

para Chicago na próxima semana. Barney diz que ela não pode tomar essa decisão 

sozinha, que os amigos tem que decidir juntos se permitem que ela vá embora. Os três 

saem do bar e vão ao encontro do casal Lili e Marshall para contar a notícia sobre a 

partida de Robin. Quando todos estão juntos, Robin diz que a decisão dela já está 

tomada e que ela vai ir embora. 

Com o telefone em mãos, pronta para dar uma resposta positiva para o pessoal 

de Chicago, Robin enxerga um quadro com uma foto dela e de Don juntos e recusa o 

emprego.  
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Ela conta para os amigos que não vai para Chicago e todos ficam muito felizes 

por continuarem com a amiga por perto. 

Robin está no apartamento em que mora com Don. Quando o namorado chega, 

ela diz que fez pizza com massa fina, do jeito que ele gosta. Percebendo que ele está 

diferente, Robin pergunta se Don está bem. Ele conta que recebeu um convite para 

trabalhar como âncora na WNKW de Chicago. Robin pergunta qual foi a resposta que 

ele deu e Don diz que aceitou, pois esperou anos por uma oportunidade como aquela. 

Robin desiste da oportunidade de emprego em Chicago quando olha para uma foto sua com seu 

namorado. 

Don conta que aceitou a vaga de emprego em Chicago. 
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 Robin tenta ir embora e diz para Robin se colocar no lugar dele e tentar 

imaginar “como é ouvir o telefone tocar e ser o emprego dos seus sonhos do outro 

lado”. Robin diz que imagina e deseja boa sorte para Don. Quando recebeu a proposta 

de emprego em Chicago, depois de ficar confusa e pensar muito, Robin estava decidida 

a aceitar a vaga, mas no último instante recusou o emprego, pensando no 

relacionamento amoroso dela, que estava indo muito bem, mas para sua decepção, o 

namorado Don recebeu a mesma proposta de emprego e aceitou. É uma situação 

delicada ter que escolher entre um grande emprego e um bom relacionamento, visto que 

muitas pessoas almejam conquistar os dois, sem precisar abrir mão de um ou de outro. 

Para Robin, o lado sentimental pesou mais que para Don, que abriu mão do 

relacionamento deles pelo emprego. 

Chorando, Robin vai até o apartamento de Ted e pede pra voltar a morar lá com 

ele. Ted aceita e consola a amiga 

Robin pede consolo para o amigo Ted. 
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TEMPORADA 6 

EPISÓDIO 7 – “CONSERVANDO RANDY” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Situações: embaraçosas. 

Cedo da manhã os amigos Ted, Marshall e Barney estavam sentados na frente do 

apartamento para verem as mulheres indo para casa com suas fantasias, depois da noite 

de Halloween. Para surpresa deles, Robin aparece chegando em casa, fantasiada de 

enfermeira. 

 

Robin passa a ser o motivo de piadinhas da turma, que tentam adivinhar com 

quem ela dormiu naquela noite, depois da festa. Robin faz mistério e os amigos ficam 

curiosos, principalmente Lily. 

Ted conta para seus filhos que Robin sempre acreditou que a chave para o 

sucesso era: inteligência, trabalho duro e profissionalismo, mas Back, a nova coâncora 

que substituiu Don, tinha uma filosofia diferente de trabalho. 

Amigos de Robin flagram ela fantasiada de enfermeira. 
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No trabalho, Back mostra para Robin que fez um comercial sobre barcos. Robin 

dá risada, diz que a colega é uma jornalista e pergunta se ela não quer ser levada a sério. 

Back responde que não, pois é linda. Robin diz que tudo bem, se ela pensa que isso vai 

ajudar na sua imagem.  

Pergunte a qualquer jovem jornalista de televisão qual carreira ideal, e nove 

entre dez recitarão uma lista de nomes daqueles cujas proezas eles 

acompanham entusiasticamente em reportagens feitas em áreas de tensão no 

mundo todo, e cujo exemplo adorariam seguir, se tivessem uma 

oportunidade. Pois, não importa o quanto se enfatize que o poder e a 

responsabilidade estão em grande parte nas mãos de produtores e editores, é 

difícil convencer os jovens a não se deslumbrarem com o fascínio de aparecer 

frequentemente na televisão, diante de milhões de pessoas (FRANKE, 1998, 

p. 15) 

Back mostra para Robin o comercial que fez sobre barcos. 
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Como figuras públicas, é importante que jornalistas cuidem bem da sua imagem 

e se apresentem sempre bem arrumados, mas acreditar que a beleza é mais importante 

que ser um bom profissional, não é a forma correta de trabalhar. 

Robin percebe que o pessoal do trabalho está tratando Back melhor do que 

tratam ela e se sente incomodada com a situação. 

Reunida no Maclaren’s Pub com os amigos, Robin conta que na verdade ela não 

dormiu com ninguém na manhã que chegou em casa fantasiada de enfermeira e revela 

que desde que sua colega Back fez o comercial de barcos, todos no trabalham adoram 

ela, então, no dia seguinte ao Halloween ela fez um comercial também. O comercial que 

Robin fez sobre incontinência urinária e ficou no ar por sete anos.  

Robin estrelando comercial sobre incontinência urinaria. 
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TEMPORADA 6 

EPISÓDIO 12 – “POSITIVO POR ENGANO” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: postura da personagem; 

 Situações: motivador de tomada de decisões. 

Robin e Ted estão no apartamento conversando sobre como ele se saiu como 

padrinho do casamento dos amigos Marshall e Lily. Ted diz que é difícil receber críticas 

de uma pessoa que gravou sete episódios do programa “Cara ou coroa do milhão”5, 

referindo-se a Robin. 

Robin conta para o Ted que há uma vaga de emprego aberta para uma 

especialista em arremessos de moedas e confessa que fez o teste. Indignado, Ted diz: 

“você é jornalista, o que há contigo?”. Robin argumenta que o programa passa em rede 

nacional e que ela terá que usar vestidos brilhantes caso trabalhe neste programa. O 

amigo questiona se Robin esqueceu da promessa que ela fez na virada do ano novo: 

conseguir emprego na Word Wide News (WWN). Robin conta que conseguiu uma 

entrevista de emprego lá, mas que só ofereceram vaga de trabalho de pesquisas, que ela 

definiu como: “chato, mal pago e longe das câmeras”.  

A primeira coisa que precisam saber é que muitos dos mais famosos 

repórteres de televisão tiveram um aprendizado de bastidores no jornalismo 

impresso ou o rádio antes de terem a chance de aparecerem diante das 

câmeras. Apesar de algumas empresas de fato arriscarem a contratação de 

repórteres sem experiência ou treinamento prévio, outras insistem em que o 

desenvolvimento do talento potencial para a tela resulta de uma firme 

definição de rumos, de uma formação cuidadosa e da prática adquirida ao 

longo do caminho (YORKE, 1998, p. 16).  

Ted diz que esse emprego poderia ser um degrau para algo melhor na carreira da 

jornalista. 

Quando Lili e Marshall contam aos amigos que vão ser pais, todos começam a 

repensar suas vidas. Robin repensa sobre sua vida profissional e decide aceitar o 

emprego de pesquisadora na WWN e conta a novidade para os amigos, que ficam 

felizes por ela. 

No dia seguinte, Robin liga para o programa “Cara ou coroa do milhão” para 

recusar o emprego de especialista em arremessos de moedas, mas durante a ligação, ela 

                                                           
5 Programa de televisão que envolve jogo de moedas e sorte. 
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recebe uma mensagem de Lili contando que a gravidez foi alarme falso, então 

rapidamente ela muda de ideia e aceita o emprego. 

Ted dá um sermão em todos os amigos sobre o que estão fazendo com suas 

vidas. Para Robin, ele diz que ela não se mudou para a maior cidade do mundo para ser 

uma “gata burra jogadora de moedas” e diz para ela aceitar o emprego na WWN. Robin 

concorda e diz que vai ligar para lá e aceitar a vaga de pesquisadora. 

No seu primeiro dia de emprego na WWN, Robin conhece o local onde vai 

começar a trabalhar e faz foto para suas credenciais.  

 

 

Tirar foto para fazer a credencial da Word Wide News era algo muito 

significativo para Robin, que na virada de ano prometeu que conseguiria trabalhar lá. 

Ter a credencial do emprego desejado é algo simbólico e muito valioso para os 

profissionais, pois é uma forma de acreditar que foi atingida uma meta profissional 

muito sonhada.  

Robin agradece Ted por ter aconselhado ela sobre o que fazer em relação a sua 

vida profissional. 

 

Credencial de Robin. 
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TEMPORADA 6 

EPISÓDIO 13 – “MÁS NOTÍCIAS” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: amigos; 

 Situações: embaraçosas. 

Robin estava começando o novo trabalho na Word Wide News e estava animada 

com a oportunidade conquistada. 

Ao chegar em casa, Ted pergunta como foi o seu primeiro dia de trabalho. Robin 

conta que ao ser apresentada aos novos colegas como pesquisadora associada, ela 

descobriu que Sandy Rivers, seu antigo colega de trabalho, também trabalha lá. Robin 

também conta que Sandy Rivers disse na frente de todos os novos colegas que já 

transou com Robin. Constrangida com a situação, ela diz para Ted que nunca transou 

com o colega Sandy Rivers. 

Robin descobre que Sandy Rivers também trabalha na WWN. 
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Depois do segundo dia de trabalho, Robin vai até o MacLaren's Pub6 onde todos 

os seus amigos estão reunidos e conta para eles que no segundo dia de trabalho, Sandy 

reafirmou na frente dos novos colegas que eles já haviam transado, mas dessa vez ela 

negou para todos eles. Sandy então quis saber porque ele lembrava dela e Robin disse 

que deve ser porque ela é inteligente, talentosa e profissional. Sandy diz que eles 

realmente não transaram e que ele lembra dela por causa da reportagem que ela fez para 

a Metro News One com o condutor de charretes, onde ela escorregou e caiu na sujeira 

do cavalo. Robin conta para os amigos que Sandy colocou a reportagem na televisão 

para todos os colegas assistirem e Robin ganhou o apelido de “Sherbotsky”. Os amigos 

de Robin acham graça da situação e aconselham ela a entrar na brincadeira dos novos 

colegas de trabalho. 

                                                           
6 Bar localizado em Nova Iorque, onde acontece os principais cenários da série e onde os amigos estão 
sempre reunidos. 

Os novos colegas de Robin riem da reportagem que ela fez na época que trabalhava na Metro 

News 1 e que caiu em cima da merda de cavalo. 
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Após o terceiro dia de trabalho, Robin chega em casa e conta para Ted que os 

colegas continuaram com as piadinhas sobre a reportagem e que em cinco anos fazendo 

trabalhos ao vivo, existem margens para erros. Robin conta que durante o expediente, 

Sandy Rivers pediu para o colega ligar a TV e passou todos os vídeos e reportagens em 

que ela cometeu erros, inclusive os vídeos em que ela cantava, quando era famosa no 

Canadá. 

 

Robin está em casa quando Ted chega e conta que procurou o endereço de 

Sandy Rivers na agenda dela e que ele não tem moral para rir dela. Ted diz que Sandy 

precisava ouvir um discurso civilizado e sensato e revela que foi até o apartamento de 

Sandy e descobriu que ele é careca e usa peruca. Ted tirou uma foto dele para Robin 

poder mostrar aos colegas de trabalho e fazer com que ele seja o alvo das piadas. 

Depois de mais um dia de trabalho, Robin chega em casa e conta para Ted que 

foi um ótimo dia de trabalho. Quando Sandy Rivers começou a fazer piadinhas, ela 

seguiu o primeiro conselho dos amigos e começou a participar das brincadeiras que 

faziam dela mesma, a partir daí, o ambiente de trabalho se tornou mais agradável. 

 

Robin com maquiagem de palhaça em uma antiga reportagem que fez. 
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TEMPORADA 7 

EPISÓDIO 13 – “FESTA NO CEMITÉRIO” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Relações pessoais: namorados; 

 Situações: embaraçosas; 

 Situações: motivador de tomadas de decisões. 

Era véspera de ano novo e Robin estava em casa assistindo televisão com Kevin, 

seu atual namorado. Quando começa o programa de ano novo, apresentado por Sandy 

Rivers na Word Wide News: “Sandy Rivers The Year In News 2012”, Robin diz que 

felizmente não precisa produzir um programa como aquele. Kevin pergunta como ela se 

livrou do trabalho e Robin conta que foi por conta do relacionamento de Sandy com 

Tina, a produtora atual do programa que o jornalista apresenta. Kevin pergunta se Robin 

não sente falta do trabalho e aconselha ela a voltar para trás das câmeras. 

O telefone toca e quem está do outro lado da linha é Sandy Rivers, pedindo que 

Robin volte a trabalhar com ele como produtora na WWN com urgência, pois Tina 

pediu demissão após eles terminarem o namoro. Robin aceita.  

Sandy Rivers liga para Robin e convida a jornalista para trabalhar com ele na produção do 

programa de virada de ano. 
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Já no local de trabalho, Robin avisa que em trinta segundos o programa volta ao 

ar, então ela percebe que Sandy saiu e está indo atrás da ex. namorada Tina. Ela pede 

para que um colega da parte técnica coloque no telão a montagem com fotos das 

pessoas que morreram naquele ano, enquanto ela vai ir atrás de Sandy.  

Robin chega na casa de Tina, que confirma que Sandy está lá e que eles 

voltaram a namorar. Ao ver Robin na casa da sua namorada, Sandy sugere que os três 

transem juntos, então, Tina termina o namoro novamente. 

Sandy e Robin voltam para o local onde está sendo feita a transmissão do 

programa de ano novo. Robin diz que odeia aquele trabalho e que entrou no Jornalismo 

para fazer a diferença, mas que Sandy Rivers tornou aquilo impossível.  

Robin arruma Sandy para ele entrar no ar e continuar fazendo a contagem 

regressiva para o novo ano. Sandy, que está bêbado, sumiu mais uma vez.  

O leigo geralmente tem a impressão de que a “notícia” consiste sempre em 

acontecimentos inesperados ou espetaculares que ocorrem em todas as partes 

do mundo. Não é bem assim. Tampouco os repórteres saem percorrendo as 

ruas com sua equipe de reportagem em busca de notícias: tal procedimento 

consumiria muito tempo e seria quase totalmente improdutivo. A notícia tem 

que ser escolhida de uma forma organizada e sistemática. Serviços noticiosos 

profissionalmente estudados sabem disso e utilizam equipes de jornalistas 

para filtrar e discutir idéias, criando uma lista de eventos domésticos e 

internacionais, com respectivas datas e horários, entre os quais alguns são 

escolhidos para uma possível cobertura (YORKE, 1998, p. 32). 

Robin liga para o namorado dela e conta que perdeu Sandy Rivers e que já é 

quase meia noite. Sem saber o que fazer, ela pergunta ao namorado se deve entrar no ar 

ela mesma. O namorado apoia a ideia, dizendo que é a única opção que ela tem naquele 

momento. Os amigos de Robin estão reunidos na sala assistindo ao programa também. 

Robin entra ao ar contando que é a substituta de Sandy Rivers e após fazer um 

discurso, começa a contagem regressiva para 2012. 
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Ted conta para seus filhos que aquele foi um momento decisivo na carreira de 

Robin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin substitui Sandy Rivers e comanda o programa de virada de ano. 
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TEMPORADA 7 

EPISÓDIO 21 – “QUITES” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Postura da personagem; 

 Situações: embaraçosas; 

 Situações: motivador de tomadas de decisões. 

Marshall está tentando descobrir com quem sua esposa Lily teve um sonho 

erótico. Ted opina que o sonho tenha sido com Robin. Marshall conta que já verificou 

se o sonho foi com a amiga jornalista quando ele e Lily foram visitar Robin no 

escritório central do “Notícias do Mundo”, onde ela trabalha.  

Na recepção do local onde Robin trabalha, tem um quadro grande com uma foto 

dela ao lado de Sandy Rivers. Marshall elogia a foto e diz que o passaporte de Robin 

deve ser enorme também. Robin convida o casal de amigos para ir conhecer a mesa 

dela, mas ao tentarem entrar, o guarda pede a identificação de Robin, que aponta para o 

quadro que está na parede afirmando que é ela. 

Robin mostra para o guarda que a pessoa da foto no quadro é ela. 
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O guarda, diz que a pessoa da foto é mais nova que ela. Indignada com a 

situação, Robin diz que está todos os dias em rede nacional e que um homem que passa 

a vida inteira sentado na frente de uma foto gigante dela, não sabe quem ela é. Lily puxa 

Robin e diz que ela sempre falou que não fez jornalismo por causa da fama e que ela 

queria fazer jornalismo de verdade. Enquanto procura sua credencial na bolsa, Robin diz 

que é claro que quer ser famosa.  

As funções jornalísticas mais glamorosas na televisão, em qualquer parte do 

mundo, são as de repórter e de âncora. Elas povoam os sonhos e as ambições 

de milhares de jovens que lutam por ingressar no mercado de televisão e 

dentro dele alcançar aquelas funções. Isso tem a ver com uma série de 

características reais que marcam esses trabalhos, algumas reais, outras 

fantasiosas, como a popularidade, a intimidade com o poder, os altos salários 

e a possibilidade de conhecer o mundo (FILHO, 1998, p. 9). 

Outro dia, quando Robin chega para trabalhar, novamente o guarda pede sua 

identificação. Quando Robin vai apontar para o quadro com sua foto na parede, percebe 

que alguém colocou um frízer em frente a foto dela. 

 

Ted diz para seus filhos que Robin aprendeu que ninguém fica famoso da noite 

para o dia, mas que naquela noite Robin ficou famosa. 

Robin percebe que colocaram um freezer em frente a sua foto no quadro que tem na recepção 

do seu local de trabalho. 
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Enquanto Robin procura sua credencial, Sandy Rivers chega na recepção e o 

guarda chama ele de estrela do show. Sandy diz que tem algo para Robin cuidar e 

pergunta se ela tem medo de andar de helicóptero. Robin afirma que ama helicóptero. 

A jornalista então ficou encarregada de dar as notícias do transito, ao vivo, de 

um helicóptero. Depois de entrar no ar, Robin conversa com o piloto, que logo em 

seguida tem um infarto. 

Ted e Barney estão conversando no MacLaren's Pub e a televisão está ligada no 

local. Sandy Rivers entra ao vivo no jornal e diz que o helicóptero da emissora está fora 

de controle, sendo pilotado por Robin e que a situação não vai acabar bem. Toda cidade 

estava acompanhando a situação do helicóptero. 

No MacLaren’s Pub todo mundo acompanha a situação de Robin. 
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A base aérea entrou em contato com Robin, dizendo o que ela deveria fazer e 

assim ela conseguiu pousar o helicóptero em segurança.  

 

Toda cidade vibrou. O piloto sobreviveu e se recuperou. Robin ficou famosa e 

nos dias seguintes ela conheceu o prefeito e outras pessoas importantes.  

No mundo inteiro, entre todos os jornalistas e técnicos envolvidos na 

produção de noticiário para a televisão e de programas relacionados com a 

notícia, poucos – se é que existe algum – despertam mais interesse, 

controvérsia e inveja do que as “estrelas” – aquele pequeno número de 

felizardos que aparecem diante do público como apresentadores ou repórteres 

(YORKE, 1998, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin consegue pousar o helicóptero. 
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TEMPORADA 8 

EPISÓDIO 11 – “THE FINAL PAGE (PARTE 1)” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações profissionais: colegas jornalistas (âncora, chefe); 

 Postura da personagem; 

 Situações: motivador de tomadas de decisões. 

Sandy Rivers entra na sala de Robin e diz que aquela é sua época preferida do 

ano, pois são feitas as avaliações de fim de ano e dá para demitir algumas pessoas. 

Robin diz que ele pode gostar de demitir as pessoas por pequenas diferenças pessoais 

mas que ela é profissional e jamais demitiria alguém por motivos que não fossem 

profissionais. 

Patrice entra na sala de Robin, então ela lembra que não gosta daquela colega de 

trabalho. Robin faz a avaliação com Patrice, com alguns questionamentos. 

Robin faz questionamentos à colega Patrice. 
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Robin pergunta qual nota Patrice dá para seu próprio trabalho nos últimos seis 

meses e com que frequência Patrice transa com Barney, seu ex. namorado. Robin, como 

profissional, não tinha o direito de fazer uma pergunta tão íntima para a colega de 

trabalho. A vida pessoal não deve ser misturada ou confundida com a vida profissional. 

Patrice responde que aquela é uma pergunta estranha e Robin concorda e diz que a 

colega está demitida. Patrice questiona porque Robin demitiria ela e Robin justifica 

afirmando que ninguém deveria ser tão feliz quanto ela e que os biscoitos dela são 

apenas “bonzinhos”. Antes de sair da sala de Robin, Patrice pergunta se a demissão tem 

mesmo haver com ela e Robin admite que não.  

Patrice abraça Robin, que fica emocionada. Robin confessa que ver Patrice com 

seu ex. namorado despertou sentimentos antigos nela e que ela não tem culpa, mas que é 

difícil ver os dois juntos. 

 

Sandy Rivers entra na sala de Robin e pergunta se ela demitiu Patrice. Robin diz 

que não, que Patrice vai ficar. Robin teve a oportunidade de demitir alguns colegas de 

trabalho. Apesar de não gostar de Patrice, o profissionalismo não deixou com que Robin 

demitisse injustamente a colega, que não merecia a demissão. Robin foi ética e soube 

separar os problemas pessoais dos problemas profissionais. 

Robin abraça a colega Patrice. 
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TEMPORADA 9 

EPISÓDIO 24 – “PARA SEMPRE (PARTE 2)” 

Este episódio se enquadra nas seguintes categorias de análise: 

 Relações pessoais: amigos. 

A turma está reunida de novo no MacLaren's Pub. Lily comenta que a única que 

não está com eles é Robin e que eles prometeram estar todos juntos nos grandes 

momentos. 

Marshall chega ao bar e conta que vai se tornar juiz. Todos os amigos ficam feliz 

por ele. Barney diz que aquela noite é uma comemoração do vínculo duradouro da 

amizade que existe entre eles. 

Ted está parado em uma rua, explicando para sua filha pequena sobre a 

arquitetura de um prédio, quando Robin passa por ali e eles se encontram. 

 

Robin conta que anda pela Grécia, Marrocos, Moscou e que o jornal mantem ela 

muito ocupada. Ted diz que Robin está famosa e aparece em todos os lugares.  

Ted e Robin se encontram por acaso em uma rua. 
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Ted, Lily e Marshall estão no hospital, esperando o filho de Barney nascer. Ted 

comenta com os amigos que encontrou Robin na rua e Lily diz que aquele é mais um 

grande momento em que Robin não está presente.  

Todos estão reunidos no MacLaren's Pub, pois é o dia do casamento de Ted com 

Tracy McConnell, depois de sete anos de namoro e um casal de filhos. Para surpresa de 

todos, Robin chega no bar e diz que não tem comparecido nas reuniões, mas que sabe 

que prometeu estarem todos juntos nos grandes momentos. Robin e Lily se abraçam. 

Ted diz para Robin que ela tinha confirmado que não estaria no casamento. Robin 

explica que uma pessoa conseguiu convencer ela: a futura esposa de Ted, que vestida de 

noiva, chega ao bar e tira uma foto dos amigos. 

 

Marshall vira para a mesa de trás e pergunta aos jovens que estão sentados lá, se 

eles sabem o que aconteceu naquele bar. Quando um dos rapazes responde que não, 

Marshall diz que “apenas aconteceu de tudo.” 

Lily propõe um brinde e diz que ama todos eles. Lily brinda Ted, dizendo que 

ele é o homem com o coração mais resistente que ela conheceu e que foi uma longa e 

árdua jornada até conhecer a mãe dos filhos dele. 

Ted conta para seus filhos que desde que conheceu a mãe deles, sabia que tinha 

que amar ela com todas as forças dele. A esposa de Ted adoeceu e morreu.  

A noiva de Ted chega ao bar e tira uma foto dos amigos. 
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Após terminar de contar toda história sobre como conheceu a mãe dos seus 

filhos, a filha de Ted diz que ele fez eles sentarem ali e ouvirem uma história onde a 

mãe deles mal entrou na história e afirma que ele contou toda história para na realidade 

falar sobre Robin e que ele está apaixonado por ela. O filho de Ted concorda com a 

irmã. A filha de Ted diz que já faz seis anos que a mãe deles morreu e apoia o 

relacionamento com Robin. 

Ted vai atrás de Robin, que se emociona ao vê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ted vai ao encontro de Robin. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar como é representado o trabalho de 

um repórter de televisão, verificar as pautas cômicas e revelar o cotidiano da 

personagem Robin Scherbatsky no seriado norte-americano How I Met Your Mother. 

No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para levantar 

dados sobre o seriado analisado. Depois, decidimos dentro das nove temporadas do 

seriado, analisar dezesseis episódios. O critério da escolha dos episódios se deu através 

da relevância dos acontecimentos jornalísticos nos episódios em que a personagem 

aparece. 

A jovem personagem Robin Scherbatsky carrega dentro de si, o sonho de muitos 

jornalistas do mundo inteiro: trabalhar na televisão e mudar o mundo através da sua 

profissão.  

É comum muitas pessoas associarem o jornalismo à notícias ruins, mas o 

seriado, por ser de caráter cômico, mostra situações engraçadas e acaba tornando a 

profissão mais leve e caricata para quem assiste. 

Nos dezesseis episódios analisados, pode-se verificar que a personagem procura 

sempre trabalhar com ética e responsabilidade, visando sua credibilidade e seu 

crescimento profissional dentro da empresa em que trabalha, porém, quando a mesma 

sente-se desanimada profissionalmente, seja pela baixa audiência da emissora em que 

trabalha, ou pelas matérias com pouca relevância em que é designada para cobrir, ela 

acaba tendo atitudes irresponsáveis, das quais sempre se arrepende mais tarde.  

Atestou-se que a personagem analisada não se importa de trabalhar em feriados 

ou de apresentar programas matinais, e está sempre aberta para novas oportunidades e 

aventuras, como por exemplo, quando largou sua vida em Nova Iorque e foi trabalhar 

em um telejornal do Japão.  

Em todos os episódios analisados, fica claro que a prioridade na vida da 

personagem é sua profissão, amigos e principalmente relacionamentos amorosos, ficam 

em segundo plano. A primeira e única vez que a personagem coloca o relacionamento 

afetivo na frente da sua carreira, ela acaba se dando mal.  

O objetivo inicial deste trabalho acredita-se ter sido atingido. Foi possível fazer 

uma análise clara de todos os episódios que nos propomos a analisar. 
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Depois de analisar os dezesseis episódios, a conclusão principal é de que 

personagem é apaixonada pelo Jornalismo e acredita poder mudar o mundo através 

dessa profissão, mas, quer ser reconhecida por isso. 

Por se tratar de uma comédia, o seriado não retrata a realidade do jornalismo 

com fidelidade, mas nos mostra que a profissão realmente exige muita dedicação e que 

muitas vezes é preciso abdicar de abdicar de interesses pessoais e superar relações 

profissionais para continuar lutando pelos nossos objetivos. 
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