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RESUMO 

 

A monografia constitui-se na análise da dinâmica e dos processos de agendamento e 
interatividade no programa de debate Momento Feminino, da TV Unifra, canal 15 da Net. 
Na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O Momento Feminino está a um ano no ar, na 
televisão experimental do Centro Universitário Franciscano. O programa conta com a 
participação de quatro apresentadoras, que pautadas pelas mídia debatem questões, sociais, 
políticas e comportamentais através de estratégias de agendamento e interatividade. A partir 
da análise de conteúdo busca-se estudar a relação da mídia com a sociedade e como 
configuram os processos de agendamento. Para isso, utilizaram-se procedimentos teóricos e 
metodológicos, como a observação dos programas, com o auxílio de matérias áudiovisuais e 
realização de uma entrevista com uma das apresentadoras. Além da introdução e da 
conclusão, a pesquisa está dividida entre as seguintes abordagens: midiatização da 
sociedade, televisão, construção da notícia, gêneros e formatos, interatividade, TV Unifra, 
Momento Feminino e análise de conteúdo e das estratégias apontadas como: afetividade, 
bastidores, mídia e pedagógicas. Além de realizar um debate plural as apresentadoras 
opinam sobre temas midiatizados e convidam o telespectador a refletir os assuntos 
abordados. 

Palavras-chave: Agendamento, Interatividade, Midiatização, Debate, televisão 

 

ABSTRACT 

The monograph is on the analysis of the dinamics and processes of scheduling and 
interactvity in the debate program Moment Female, UNIFRA TV, channel 15 on the Net 
Santa Maria, Rio Grande do Sul. The Moment Female is one year into the air, on television 
of four presenters, who ruled the media discussing issues, social, political and behavioral 
strategies through scheduling and interactivity. From the content analysis seeks to evaluate 
the relationship of media to shape society and how the process of scheduling. For this, we 
used theoretical and methodogical procedures, like watching the programs with the help of 
audiovisual materials and conducting an interview with a presenter. Besides the introduction 
and conclusion, the research is divided into parts: media coverage of society, television, 
construction news, genres and formats, interactivity, TV UNIFRA, Moment Female and 
Content analysis and strategies indentified as: affection, background, and educational media. 
In addition to conducting a debate plural presenters give their opinions on issues and 
mediate invite the viewer to ponder the issues raised. 

 

Keywords: Schedule. Interactivity. Multimedia society. Discussion. TV 
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INTRODUÇÃO 
 

Este Trabalho Final de Graduação tem como título “A Conversação televisiva e a 

notícia comentada: Agendamentos (In) formais das temáticas do programa Momento 

Feminino exibido na TV Unifra, canal 15 da Net.  

A escolha do tema lançou-nos o desafio de perceber, dentro dos novos formatos 

apresentados na televisão, o agendamento da mídia e a interatividade desenvolvida em um 

programa de debate. Sendo assim, a problematização deste trabalho voltou-se para a 

seguinte questão: quais as estratégias desenvolvidas pelo programa Momento Feminino na 

construção dos agendamentos e da interatividade. 

Para entender como o programa selecionava suas temáticas e construía uma análise 

crítica sobre os assuntos, realizamos um estudo sobre a midiatização, o agendamento, o 

newsmaking, a televisão como veículo de massa, a interatividade, a TV Unifra (canal 

experimental) e o programa Momento Feminino.  

As fontes trabalhadas nesta pesquisa foram bibliográficas, documentais e 

videográficas. 

Como base teórica utilizou-se de autores como Denis Moraes que trabalha a 

midiatização da sociedade, pesquisadores como Maxwell Mc Combs que discute a teoria do 

agenda. Também foram fundamentais para a construção deste estudo o autor Muniz Sodré e 

sua percepção sobre a mídia e José Carlos Aronchi de Souza que junto com Barbosa Filho 

são indispensáveis para a definição do gênero debate. 

Quando falamos de agendamento das notícias, utilizamos os autores Antônio 

Hohlferdt e Luís Mauro Martino. Outro autor que nos auxiliou nesta pesquisa foi Muniz 

Sodré que teoriza sobre a interatividade na televisão.  

Nesta pesquisa elaboramos categorias e tabelas que contribuíram para realizar a 

análise de conteúdo. Nossa análise foi realizada através da aplicação de  tabelas em  cada  

um dos blocos apresentados totalizando seis programas selecionados. A primeira tabela 

utilizou categorias de análise do agendamento e a segunda da interatividade, categorias 

elaboradas por nós ( afetividade, bastidores, mídias, e pedagógicas). 

Para apresentar todas estas questões, este TFG foi organizado em quantro capítulos. 
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No primeiro capítulo contextualizamos a midiatização da sociedade e a televisão 

como o meio de comunicação observado neste trabalho, assim como todo o referencial 

teórico da pesquisa. No capítulo seguinte apresentamos percurso metodológico, o objeto e 

suas características. O terceiro capítulo foi organizado a partir das necessidades encontradas 

na pesquisa, apresentamos as categorias construídas e comparadas em uma tabela 

quantitativa. Os quadros apenas mapeiam as tentativas de interatividade desenvolvidas. De 

que maneira ela ocorre e onde é percebida. Ao longo do trabalho é possível visualizar que a 

interatividade, propriamente dita não é apresentada no programa. No último capítulo deste 

TFG, desenvolvemos o cruzamento dos dados práticos e teóricos, analisamos seis programas 

do “Momento Feminino”, os programas exibidos nos dia 30 de julho, 27 de agosto, 03 de 

setembro, 10 de setembro, 17 de setembro e 01 de outubro, todos do ano de 2010. Para 

analisar o agendamento (in)formal utilizamos a definição que o termo significa a agenda a 

partir do que é problematizado nas mídias e comparamos os temas discutidos com os atuais 

acontecimentos divulgados. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 A Midiatização da Sociedade 

 

Na busca por informações e interações a sociedade torna-se cada vez mais midiática. 

As relações sociais, na maioria dos casos, estão imersas no mundo online e tudo que existe 

torna-se virtual. A centralidade da mídia evolui cada vez mais, mesmo abandonando os 

meios tradicionais, como o rádio e a televisão, o receptor consome outros meios de 

comunicação e novos formatos de mídia. Para o sociólogo Manuel Castells, os novos meios 

de comunicação eletrônica não divergem das culturas tradicionais: absorvem-nas. (1999, p. 

392) 

Assim a sociedade consome as tecnologias e imerge em uma era de comunicação 

total e não mais de massa como definia Edgar Morin (2005, p.14). Primeiramente a 

produção cultural e midiática era compreendida como mercadoria, hoje a midiatização está 

interligada com a evolução tecnológica e com a interação que os meios proporcionam. O 

pesquisador Muniz Sodré complementa: “O processo redunda em uma mediação social 

exarcebada, a midiatização, como espaço próprio e relativamente autônomo em face das 

formas interativas presentes nas mediações tradicionais”. (SODRÉ apud MORAES, 2006, 

p.20) 

Os meios interagem de forma constante com a sociedade, e as pessoas passam a 

existir e a ocupar lugar de formas diferentes, em redes, fórum ou grupos virtuais. Nascem 

assim, novos conceitos e significações sobre estar informado. O sociólogo John Thompson 

enfatiza: “A comunicação mediada é sempre um fenômeno social contextualizado: é sempre 

implantada em contextos sociais que se estruturam de diversas maneiras e que, por sua vez, 

produzem impacto na comunicação que ocorre”. (2002, p.20) 

A primeira percepção que se tinha no surgimento dos meios era que a imprensa 

poderia transformar a sociedade e exercer influência sobre o receptor. Hoje na convergência 

das mídias o próprio receptor está presente no meio, e a interatividade dos meios expande a 

midiatização. Sodré entende: 

 
Midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas – um tipo 
particular de interação, portanto, a que poderíamos chamar de tecnomediações – 
caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade 
sensível, denominada médium. (Sodré; Muniz, in Moraes; Denis, 2006, p.20) 
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Nesse sentido estamos envolvidos em diversas formas de interação e mediação na 

sociedade da qual fazemos parte. Conforme define o autor: “a mediação se distingue da 

midiatização uma vez que é desenvolvida pela linguagem, trabalho, leis e artes”, (Sodré, 

2002, p.21) mecanismos utilizados como uma ponte para estabelecer a comunicação e uma 

possível interação. Da mesma maneira que está presente na mídia, o ser humano pode 

transformar o meio para atingir objetivos e virtualmente alterar as noções reais de tempo e 

espaço. Thompson observa: 

 
O uso dos meios técnicos dá aos indivíduos novas maneiras de organizar e 
controlar o espaço e o tempo, e novas maneiras de usar o tempo e o espaço para os 
próprios fins. O desenvolvimento de novos meios técnicos pode também 
aprofundar o impacto com que os indivíduos experimentam as dimensões de 
espaço e de tempo da vida social. (2002, p.29) 
 

 

A midiatização tornou-se uma rotina do cotidiano, diariamente utilizamos de meios 

de comunicação como uma atividade necessária e eficiente.  O próprio Sodré escreve sobre a 

presença da mídia. “A própria recepção ou consumo dos produtos midiáticos apresenta-se 

como uma atividade rotineira, integradas a outras que são características da vida cotidiana”, 

(2002, p.51). Consumimos mídia como algo fundamental e vital que compõem os cenários 

sociais e individuais. Ainda complementando Thompson, Sodré visualiza a midiatização 

como uma metáfora do espelho e explica: 

 
O espelho midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexão, porque implica 
uma forma nova de vida, com um novo espaço e modo de interpelação coletiva dos 
indivíduos, portanto, outros parâmetros para a constituição das identidades 
pessoais. (SODRÉ, 2002, p. 23) 

 

Na medida em que estabelece uma mediação da sociedade os meios de comunicação 

configuram uma nova postura social diante dos indivíduos. “Assim a midiatização é 

percebida como um espaço próprio e relativamente autônomo diante das formas interativas 

presentes nas mediações tradicionais”. (Sodré, 2002, p.24) 

Nesse contexto visualizamos a midiatização como um elemento resultante de uma 

mediação entre indivíduos e de outra percepção de sociedade. Existe uma nova maneira de 

fazer parte da sociedade na cultura midiatizada, os indivíduos tornam-se parte de uma 
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cultura tecnológica e de um processo comunicacional baseado na interação. A mídia em seus 

diferentes formatos possui um papel central na coletividade.  

Os meios de comunicação passam a exercer influência sobre os indivíduos através 

das inúmeras possibilidades de interação e estabelecem uma comunicação horizontal, do 

todo para o todo. Os pesquisadores André Lemos e Pierre Levy explicam a relação entre 

tecnologia e os processos comunicacionais. 

 

A transformação da esfera midiática pela libertação da palavra se dá com o 
surgimento de funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer 
pessoa, e não apenas empresas de comunicação, consumir, produzir e distribuir 
informação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do mundo 
sem ter que movimentar grandes volumes financeiros ou ter que pedir concessão a 
quem quer que seja. (LEMOS; LEVY, 2010, p.25) 

 

Entendemos, ainda, uma evolução do que primeiro se chamou de sociedade de 

massa, para a centralidade da mídia diante dos indivíduos provocando novas interações 

sociais e percepções comunicacionais. As pesquisadoras Liliane Brignol e Denise Cogo, 

entendem; que os meios não apenas constroem e fazem circular sentidos, mas configuram 

uma ambiência e redefinem nossa experiência, (apud COMPÓS, 2010, p.3). Ou seja, a mídia 

está presente em nosso dia-dia como algo fundamental e relevante do cotidiano, os 

indivíduos se organizam e inserem os meios de comunicação em suas atividades. Manuel 

Castells avalia a importância da mídia. 

 

Ser espectador/ouvinte da mídia absolutamente não se constitui uma atividade 
exclusiva. Em geral é combinada com o desempenho de tarefas domesticas, 
refeições familiares e interação social. É a presença de fundo quase constante, o 
tecido de nossas vidas. Vivemos com a mídia e pela mídia. [...] em especial o radio 
e a televisão, tornou-se o ambiente audiovisual com o qual interagimos constante a 
automaticamente. (1999, p.358-9) 

 

Adicionado a esses meios tradicionais, hoje as tecnologias permitem uma alcance e 

uma inserção maior da sociedade nos meios. Para Castells (1999) vivemos em um ambiente 

de mídia, e a maior parte de nossos estímulos simbólicos vem dos meios de comunicação. O 

que não passa pela mídia não é visto e nem problematizado, a visibilidade dos meios de 
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comunicação resulta em interpretações livres dos indivíduos e novas formas de construção 

da informação. 

 

1.2 Televisão e informação 

 

O marco inicial da TV brasileira será a emissora PRF-3 TV Difusora, em 1950. No 

mesmo ano Assis Chateaubriand instala a TV Tupi em São Paulo considerada a pioneira da 

América Latina. Um novo meio de comunicação era apresentado aos brasileiros. A estréia 

da emissora foi com o programa Show na taba, que apresentava músicas, dramaturgia, 

humorismo e dança. A nova televisão inicia sua programação com debates, entrevistas, 

teatros, shows e música erudita. No telejornalismo, o Repórter Esso foi a primeira produção 

da TV brasileira, estreou em 1969 e permaneceu no ar por quase 20 anos, segundo a 

jornalista Vera Paternostro (1999). 

A primeira década da televisão foi elitista, por que um televisor custava três vezes 

mais que um rádio dos mais sofisticados, comenta Mattos (2002). Somente a partir dos anos 

sessenta que o aparelho se torna popular e mais presente nas casas dos brasileiros. A 

televisão brasileira teve um crescimento rápido, no fim da década já eram dez emissoras. 

“[...] na verdade, no inicio, só muito ricos podiam comprar um receptor, o que levou 

Chateaubriand a instalar monitores em praça pública para divulgar o novo meio. [...] 

(CONTIJO, 2004, p.416).  

O novo meio de comunicação irá utilizar muita mão de obra do rádio, pois ainda não 

existiam profissionais habilitados para a televisão. Os programas do rádio também serviram 

de inspiração aos novos roteiristas, principalmente os programas de auditório, que viraram 

um fenômeno como Balança mas não cai e Chacrinha. Programas que lançaram 

comunicadores, criaram ídolos e eram garantia de audiência. Foi neste período que surgiram 

nomes como Silvio Santos, Hebe Camargo e o saudoso Adelar Barbosa: O Chacrinha.  A 

TV consolidou características mais populares, como gincanas, concursos e premiações, era 

um meio de comunicação que apostava na interatividade com o público. Uma forma de 

garantia a audiência da TV brasileira. 

Inicialmente as telenovelas eram retransmissões das produções realizadas na 

Argentina. Mas, a partir de 1951 a TV brasileira passa a produzir este gênero. A primeira 
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novela foi transmitida pela TV Tupi ao vivo, Sua vida me pertence foi exibida em 1951, em 

capítulos de 15 minutos, duas vezes por semana. Porém, foi com a obra, Direito de nascer, 

que a emissora marca a história da dramaturgia e da paixão dos brasileiros pelas novelas. O 

diretor de TV Daniel Filho acrescenta:  

 

Acredito que, nessa história, podemos tirar a conclusão de que fazer televisão 
desde o início, foi sempre criar novidades, buscando obsessivamente ir ao encontro 
do gosto, do momento, das expectativas do público. Talvez emissoras educativas 
ou estatais, de outros países, por exemplo, tenham se desenvolvido com vocações 
diferentes. A nossa foi assim desde o início. (2001, pág.33) 

 

Em 1965 é inaugurada a TV Globo, que em uma década de transmissões consolida-

se como a líder de audiência.  A tática desenvolvida pela emissora era simples e ainda usada 

na grade atual; a dupla telejornal e novela.  A Globo lançou, em 1969, no horário nobre o 

Jornal Nacional e a novela Irmãos Coragem em 1970, combinação que aumenta a audiência 

da emissora. O jornal Nacional foi o primeiro noticiário a exibir reportagens coloridas, 

imagens de satélites e ao vivo, mesmo em coberturas internacionais. “Esse em suma era o 

segredo: segurar a audiência. A Globo começava a oferecer uma programação consistente 

que pedia fidelidade ao seu expectador e, em troca, o respeitava por isso”, (FILHO, 2001, 

pág. 35). 

Mac Luhan já dizia que vivíamos numa grande aldeia global quando passou a ser 

possível a transmissão por satélite que permite ao telespectador assistir em tempo real a 

notícia e ser testemunha ocular do acontecimento. A partir de 1970, quando tudo parecia 

estar no topo da modernidade o desenvolvimento da tecnologia propiciou a imagem 

colorida. O avanço tecnológico foi concretizado com a transmissão da Festa da Uva, 

realizada em Caxias do Sul, pela TV Difusora de Porto Alegre. 

As novas técnicas como o VT, utilizado a partir da década de 60, propiciaram uma 

grande produção de programas, novelas e a definição de uma grade de atrações que 

permitiria a fidelização do telespectador. As emissoras que antes não possuíam horários 

fixos para transmitir determinado programa passam a determinar uma faixa de horário para 

cada gênero televisivo, como ressalta a jornalista Dulce Maria Cruz. 
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O VT possibilitou, não só as novelas diárias, como também a repetição do mesmo 
tipo de programa, sempre naquele horário: faixa das 18, 19, 20h, novela; faixa das 
21h, shows; faixa das 22h, filmes; jornal das 12, das 20, das 24h e assim por 
diante. Isso criava no telespectador o hábito de assistir televisão rotineiramente, ao 
invés de uma programação diversificada, cada dia um programa diferente, como 
era muito comum na época (CRUZ,1996, p.29) 

 

As características da televisão contribuíram para consolidá-la como grande veículo 

de massa. Em todos seus gêneros, ela preza por um texto, claro, conciso, coeso, onde é 

necessário ter o domínio da palavra para se fazer entender e satisfazer o desejo do receptor 

estabelecendo uma comunicação de qualidade. Para a jornalista Vera Paternostro isso não 

significa uma forma padrão de fazer TV. 

 

 A TV exerce um fascínio sobre o telespectador, pois consegue transportá-lo para 
“dentro” de suas histórias. Não existe um padrão de linguagem televisiva, mas há 
no telejornalismo a forma pessoal de “contar” notícia  e a familiaridade com os 
repórteres e apresentadores, que seduzem e atraem os telespectadores. (1999, p. 
64-65) 

 

Considerando que a forma com que se escreve ou fala propicia uma melhor 

comunicação entre emissor e receptor a jornalista aponta como ideal  usar palavras do dia-a-

dia. Deixar a linguagem televisiva o mais coloquial possível para facilitar o entendimento e 

deixar a linguagem simples natural e espontânea, (PATERNOSTRO, 1999, p. 81-85). Isso 

não significa usar um vocabulário carente de sentido. Os jornalistas Heródoto Barbeiro e 

Paulo Rodolfo de Lima explicam que o texto coloquial não deve ter apelo a vulgaridade 

(2002, p. 96). É importante evitar chavões, lugares-comuns e expressões que se desgastem 

com o tempo. Frases curtas permitem um ritmo melhor no texto e facilitam a explicitação 

das ideias.  

A televisão tem características peculiares que facilitam a aceitação do público, o que 

ajudou a transformá-la num fenômeno. O texto casado com a imagem, instantaneidade, 

clareza na linguagem, tudo é resultado de um trabalho em grupo que gera um produto 

midiático como define a jornalista Olga Curado: 
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Uma reportagem em televisão é sempre o resultado do trabalho feito por uma 
equipe multifuncional. O que vai ao ar acontece porque várias pessoas trabalharam 
juntas e não apenas por obra e graça de algum super-homem, que, na TV, nasceu 
morto. (2002, pág. 23) 

 

A televisão cresceu, expandiu e hoje oferece uma infinidade de programas, seja nos 

canais abertos ou nas TVs por assinatura. As produções buscam o diferencial dentro da linha 

empresarial de cada empresa. A expansão da TV não se restringe ao conteúdo, mas também 

as políticas de divulgação, os valores das emissoras e as influências exercidas diretamente 

no cotidiano social. O jornalista José Carlos Aronchi de Souza complementa essa idéia: 

 

A televisão é um elemento importante da vida cotidiana [...], é um fluxo que tem 
presença determinante; ver televisão contribui para o modo como os indivíduos 
estruturam e organizam seu dia, com respeito às suas atividades cotidianas e ao 
tempo, à hora de dormir ou de trabalhar. Atualmente representa uma tecnologia 
insubstituível, podendo faltar algum [...] eletrodoméstico, mas a televisão é 
indispensável. (2004, pág. 23) 

 

Para o pesquisador Arlindo Machado esse veículo de comunicação permite 

abordagens sociológicas e estudos sobre as diferentes maneiras que a TV intervém na 

sociedade como mídia. Um instrumento em que a coletividade apropria-se para exprimir 

suas referências e nesse sentido a qualidade da intervenção é um aspecto fundamental.  

 

Esquematicamente, pode-se abordar a televisão (da mesma forma do que qualquer 
outro meio) de duas formas distintas. Pode-se tomá-la como fenômeno de massa, 
de grande impacto na vida social moderna, e submetê-la a uma análise tipo 
sociológico tipo para verificar a extensão de influência. [...] Mas também se pode 
abordar a televisão como sob um outro viés, como um dispositivo audiovisual 
através do qual uma civilização pode exprimir seus contemporâneos e seus 
próprios anseios  e dúvidas, suas crenças e descrenças, as suas inquietações, as 
suas descobertas e os vôos de sua imaginação. (2005, p.11) 

 

Nesse mesmo sentido a professora Claúdia Chaves, (apud PATERNOSTRO, 1999, 

P.14)) salienta a importância da televisão como um meio realista que transmite e auto-reflete 

para o mundo nossa própria realidade. 
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Essa inovação representa mudança cultural, social e de valores. Um exemplo desta 

mudança é o aumento significativo de mulheres na televisão brasileira, como âncoras de 

telejornais, apresentadoras, debatedores, repórter e diretoras de programação.  As mulheres 

abandonam a condição de receptoras dos produtos televisionados para constituírem carreiras 

importantes dentro da TV. A presença feminina mais observada nas novelas, na década de 

80 assume um caráter profissional mais abrangente e respeitado.  

As emissoras adquirem novos formatos, mudam a maneira de apresentar e buscam a 

conquista do telespectador. Para ganhar a audiência às televisões ampliam o leque de 

gêneros e formatos de sua programação. Programas como debate, novela, jornalismo, 

entretenimento, musicais, e muitos outros são ofertados ao telespectador, para ele interagir e 

escolher o que lhe interessa.  

Para construir a receptação midiática, as emissoras inovaram os formatos, idéias e 

modelos já trabalhados nas empresas estrangeiras. As novas produções procuram atender o 

consumidor de massa, seja com humor, minisséries, reality shows e outros formatos de 

sucesso em outros países. Assim como no campo do jornalismo e do entretenimento, muito 

foi modificado na programação, para ficar mais próximo de quem assiste e garantir a 

fidelidade do telespectador. 

Para garantir a audiência de um programa jornalístico, informativo, de debate ou de 

entretenimento é necessário pensar nos assuntos que serão abordados no dia, na semana e 

quem sabe na quinzena. Para tanto, existem profissionais dentro das emissoras, que pensam 

o agendamento daquilo que será noticia para o telespectador e que inevitavelmente será 

comentado e debatido pela sociedade. Os processos que garantem a audiência e determinam 

o que será noticia serão abordados no próximo capítulo. 

 

1.3 O jornalismo e a construção da notícia 
 

1.3.1 Agendamento 
 

No século XVII, os informativos se restringiam as informações originárias da 

nobreza, notícias de falecimento, de guerras, trocas comerciais, catástrofes e os homicídios e 

enforcamentos, situação comum na época. O material publicado sofria forte influência 

religiosa, acontecimentos curiosos eram interpretados como castigo de Deus. 
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O registro do primeiro jornal foi na Alemanha em 1609. Ao longo do século XVIII 

jornais eram considerados arma política. No século seguinte já introduziram a definição do 

que é notícia. As pautas adquirem uma postura compatível com a realidade da época. São 

abordados temas de interesse humano, notícias que buscam proximidade com o receptor, 

crime, escândalo, tragédia, tem início o sensacionalismo. São aspectos que não sofreram 

total modificação como escreve Stephens (1988: 34). 

 
É surpreendente que a essência das notícias pareça ter mudado tão pouco? A que 
outros assuntos se poderiam as noticias ter dedicado? Podemos imaginar um sistema 
de notícias que desenhasse o insólito em favor do típico, que ignorasse o 
proeminente, que dedicasse tanta atenção ao datado como ao atual, ao legal como ao 
ilegal, à paz como à guerra, ao bem-estar como à calamidade e à morte? (apud 
TRAQUINA, 2008, p.69) 

 

Mesmo no século XXI, permanecem as ideias de notícia como valor de freqüência, 

significância, amplitude e personalização. Mesmo que esses valores sofram redução pode 

uma informação continuar em pauta por um tempo, ainda que em menor proporção. 

Traquina define valores notícias segundo Bourdieu (1997:12). “Os jornalistas têm seus 

óculos particulares através dos quais vêem certas coisas e não outras, e vêem de uma certa 

maneira as coisas que vêem. Operam uma seleção e uma construção daquilo que é 

selecionado”. (TRAQUINA, 2008, p.77) 

Essas características são conseqüências da evolução profissional. O valor da notícia é 

definido por um olhar jornalístico que obedece a certos conceitos comuns de noticiabilidade, 

isso permite certa hegemonia na agenda das mídias. Para estabelecer uma agenda própria a 

imprensa deve observar o que está sendo pautado pelos concorrentes principalmente como a 

mídia local constrói sua agenda de maneira que a aproxime do público, completa McCombs. 

 
“a mescla de agendas de vários veículos noticiosos para criar uma agenda 
composta da mídia é lugar comum nas investigações sobre o papel do 
agendamento da mídia devido ao alto grau de homogeneidade entre as variadas 
agendas. Na linguagem da metodologia de pesquisa, estas altas intercorrelações 
entre as agendas da mídia noticiosa podem ser consideradas como uma medida de 
confiança, o grau de acordo entre os diferentes observadores independentes que 
estão aplicando as mesmas regras de observação”. (2009, p.180) 

A crescente industrialização, urbanização e a educação em massa do século XIX 

contribuíram para moldar o que chamamos de “campo Jornalístico”. Quando as notícias se 

tornam um serviço e a atividade jornalística sofre uma profissionalização na busca de 
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autonomia e estatuto social como escreve Traquina (2008, p.20). O trabalho jornalístico 

apropria-se de critérios e conceitos que tornam a profissão mais homogênea, assim é 

possível perceber a maneira como a mídia, de maneira geral, trabalha a notícia. Esse 

progresso na função de jornalista amplia as possibilidades de trabalhar com a informação 

seja no que se refere ao gênero, ao estilo, construindo uma identidade profissional. (2008, 

p.24). 

 Com essa sistematização do campo jornalístico, os profissionais adquirem uma visão 

e um conceito de notícia comum em diferentes veículos. Diante das rotina produtivas e 

desses critérios teóricos que contribuíram para perceber um fato como relevante e atual fala-

se em comunidades interpretativas. Traquina percebe que essa evolução sobre a 

profissionalização do campo, origina-se uma comunidade interpretativa na qual o 

imediatismo define as informações que serão apuradas (Traquina, em apud, Zeliezer).  

A teoria do agendamento teve origem em 1968, período que ocorrem estudos no 

campo da comunicação, no que se refere ao conceito de agenda e suas atribuições na 

construção das notícias. O avanço no campo teórico permitiu uma definição mais detalhada 

de como a mídia salienta determinados acontecimentos em função de outros.  O autor 

Maxwell McCombs complementa: 

na sua seleção diária e apresentação das notícias, os editores e diretores da redação 

focam nossa atenção e influenciam nossas percepções naqueles que são as mais 

importantes questões do dia. Essa habilidade de influenciar a saliência dos tópicos 

na agenda pública veio ser chamada da função de agendamento dos veículos 

noticiosos. (2009, p. 18) 

Segundo o autor existe uma padronização do que é notícia, e isso é transmitido de 

maneira tendenciosa. Uma notícia além de passar por critérios de relevância é construída 

sobre o olhar do veículo que a apresenta. Seu objetivo é inserir o fato na rotina diária dos 

receptores com uma interpretação implícita. A teoria questiona o poder dos meios de 

comunicação em relação ao pensamento do receptor.  

Considerando a TV como veículo de massa, observamos o comportamento da mídia 

ao organizar e definir suas pautas, para que o telespectador receba a informação de maneira 

direta e pense nos fatos sob o olhar da imprensa. Já o jornalista Nelson Traquina acredita que 

o termo agendamento tem uma relação direta com o enquadramento que é dado a notícia. 

A maneira como a mídia apresenta determinado conteúdo é percebido como um 

enquadramento. Traquina reflete sobre o conceito que define enquadramento como uma 



19 

 

maneira de interpretar e representar o fato selecionado, a partir disso organiza-se o discurso 

verbal ou visual sobre a realidade, (GITLIN, apud TRAQUINA, 2008, p.16-17). 

Isso não significa que o fato foge da realidade, mas sim o acontecimento é carregado 

de sentido. A notícia é construída através de um profissional que não é completamente 

isento de opinião e divulgada através de um veículo com linha editorial definida. A atividade 

jornalística aparece como um trabalho extremamente expressivo. A que a narração não 

exclui a idéia de informação, ao contrário, a notícia continua correspondente a realidade. 

(TRAQUINA, 2008, p. 18-19) 

A comunidade interpretativa criada na atividade jornalística, que força esta 

homogeneização é responsável pela unificação de percepções. Traquina contribui com a 

ideia de padronização da informação. Para o autor o trabalho jornalístico agrega elementos 

que caracterizam a profissão, “utilização dos mesmos temas, formulas e símbolos, na 

construção de linhas de ação dramática que dão significado e identidade aos 

acontecimentos”, (2008, p.50) 

Nessa mesma linha o autor segue com a afirmativa que as notícias apresentam um 

padrão bastante estável e previsível, (2008, p. 63), ou seja, o que é transmitido na televisão 

ou publicado em um jornal impresso obedece às mesmas linhas de noticiabilidade. O termo 

empregado refere-se ao tratamento dado a informação que torna o fato notícia. 

Os veículos estabelecem uma relação com o público que busca a legitimação da 

notícia através da atenção do telespectador, o que contribui para a definição de opinião 

pública por McCombs.  

 

independente do veículo, um foco restrito sobre poucos temas transmite uma 
mensagem poderosa a uma audiência sobre quais são os mais importantes tópicos 
do momento. O agendamento dirige nossa atenção às etapas formativas da opinião 
pública quando então os temas emergem e logo conquistam a atenção do público, 
uma situação que confronta os jornalistas com uma forte responsabilidade ética 
para selecionar cuidadosamente os temas e suas agendas. (2009, p. 42) 

A produção jornalística perpassa por essas percepções e conceitos de noticiabilidade. 

Os meios de comunicação obedecem a critérios que buscam constantemente o retorno do 

telespectador e garanta uma fidelização com o produto. 

Nos programas inseridos no gênero debate são aplicadas muitas técnicas do 

jornalismo propriamente dito. Por se tratar de um programa de opinião e que provoca pontos 
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de vistas distintos é importante avaliar um tema atual, de relevância social e que provoque o 

interesse do público e a troca de ideias entre os apresentadores e/ou convidados. 

 
Tudo o que for relevante para a sociedade e objeto de interesse jornalístico e de 
pautas: política, economia, cultura, ciência, religião, comportamento, meio 
ambiente, esportes, os problemas da cidade etc. O que deve ser avaliado é a 
importância do assunto.” (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 111-112) 

 

Os critérios de noticiabilidade definem a temática que merece ser pautada em 

programas de gêneros distintos. Esse procedimento da mídia é reconhecido pela teoria do 

agendamento, que trataremos neste trabalho. É muito comum o gênero debate se apropriar 

de questões que obedecem aos mesmos critérios jornalísticos para criar suas pautas, 

configurando-se como agendamentos (in) formais da mídia. 

 

Um grande assunto pode valer uma pauta temática. Durante alguns dias os 
principais programas desenvolvem determinado tema e procuram explorar todos os 
ângulos possíveis do assunto com o entrevistadas, reportagens, participação de 
correspondentes de vários locais, do Brasil e do exterior, edições, notas, 
comentários etc. A pauta temática pode ser encerrada com um debate no estúdio 
entre especialistas de opiniões divergentes.” (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 113) 

 

Esse olhar sobre a relevância da notícia se estende a outros gêneros que não 

jornalísticos, mas que também prezam pela informação apurada e perecível. O gênero 

debate, observado neste trabalho, se apropria dessas características, uma vez que seria pouco 

atrativa para o telespectador a discussão de temas que não fazem parte da realidade atual. 

Nesse contexto os temas do programas de debates são extensões das notícias provocadas 

pelo agendamento das mídias em um formato mais opinativo e plural.  

A relação entre receptor e emissor pode ser estabelecida como um modo de 

entrelaçamento que se refere ao estilo e as especificidades de determinado programa com o 

objetivo de construir uma relação de interdependência na construção de sentido do programa 

de TV apresenta a professora Itânia Gomes. “[...] o conceito de modo de endereçamento se 

refere ao modo como um determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da 

construção de um estilo, que o identifica e o difere dos demais”, (ANIMUS, 2008, p.50). 

Essa abordagem também parte do princípio que caracteriza o agendamento. O 

programa televisivo busca a credibilidade com o telespectador. Para isso utiliza valores-
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notícia como objetividade, imparcialidade, factualidade, interesse público, liberdade de 

expressão e opinião como afirma Gomes. 

A estreita e cuidadosa relação de mídia e receptor ao salientar um tema ou priorizar 

uma abordagem contribui para formar uma opinião pública e estabelecer uma perspectiva 

previsível por parte do público. O agendamento dos meios reflete as atitudes e opiniões 

pessoais, assim Mccombs constrói uma ligação entre o agendamento e opinião pública. 

 
“inicialmente, através da exposição à mídia, as pessoas tornam-se consciente de 
elementos importantes no ambiente que estão além de sua compreensão pessoal 
imediata concedendo-lhes importância particular para selecionar alguns deles. Esse 
aspecto da aprendizagem é o núcleo do processo do agendamento.” (2009, p.206) 

 

Historicamente a teoria do agendamento foi construída e apontou as estratégias das 

mídias em apurar determinado assunto ou de enfatizar uma notícia. Essa característica de 

homogeneizar pautas não se restringe ao campo jornalístico. O efeito que a mídia produz na 

opinião pública estende-se a outros gêneros. Esses elementos que constroem A uma agenda 

são apresentados de maneira mais objetiva em programas de debates, no gênero de 

característica mais opinativa, assim é possível perceber melhor a influencia das notícias e 

como a imprensa problematiza um tema, de maneira que seja projetado no receptor um 

enquadramento da realidade.  O gênero debate e suas características serão abordados no 

próximo capitulo deste trabalho. 

 
1.3.2 Newsmaking 

 

Na produção jornalística, existem mecanismos que contribuem e facilitam para que o 

profissional perceba o que é notícia. Os fatos para serem divulgados pela imprensa passam 

pelos denominados critérios de noticiabilidade. Dentro desses critérios existem aspectos 

como proximidade, relevância, impacto e interesse humano. Que são analisados antes da 

divulgação da notícia. Como explica o pesquisador Mauro Wolf: 

A noticiabilidade é construída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 
acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 
informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para 
adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que não corresponde a esses 
requisitos é <<excluído>>, por não ser adequado as rotinas produtivas e aos 
cânones da cultura profissional. Não adquirindo o estatuto de notícia, permanece 
simplesmente um acontecimento que se perde entre a <<matéria-prima>> que o 
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órgão de informação não consegue transformar e que, por conseguinte, não irá 
fazer parte dos conhecimentos do mundo adquiridos pelo público através das 
comunicações de massa. (2003, p. 190) 

 

A escolha por uniformizar o que é notícia contribui para as rotinas produtivas dentro 

de uma redação e mecaniza o trabalho jornalístico. Porém, dizer que esses critérios de 

noticiabilidade tornam iguais todas as informações, não seria correto. Da mesma maneira 

que os critérios orientam os profissionais eles permitem ao jornalista perceber novas 

impressões sobre os fatos. Não é um sistema fechado, o próprio jornalismo não conseguiria 

trabalhar sempre os mesmos fatos, cada informação possui  peculiaridades que merecem, ou 

não, serem divulgadas pelos veículos de massa. 

 

É obvio que, no caso de acontecimentos excepcionais, o órgão de informação tem 
a flexibilidade necessária para adaptar os seus procedimentos á contingência da 
situação. Todavia, a noticiabilidade de um fato é, em geral, avaliada quanto ao 
grau de integração que ele apresenta em relação ao curso, normal e rotineiro, das 
fases de produção. (WOLF, 2003, p.191) 

 

Conforme o autor relata, esta é uma maneira de filtrar e gerenciar as informações que 

chegam diariamente nas redações. Uma maneira de seleção de notícias, como um processo 

de escolhas: A potencialidade de um fato é definida por uma triagem e uma interpretação 

homogênea e repetitiva por parte do jornalista ou editor, visando a agilidade na produção da 

notícia. E Wolf complementa: 

Por outro lado os critérios devem ser flexíveis para poderem adaptar-se à infinita 
variedade de acontecimentos disponíveis; além disso, devem ser relacionáveis e 
comparáveis, dado que a oportunidade de uma notícia depende sempre das outras 
notícias igualmente disponíveis. (WOLF, apud GANS, 2003, p.197) 

  A construção da notícia está vinculada com as demais informações apresentadas aos 

jornalistas e vai disputar espaço e visibilidade com outras notícias de acordo com os critérios 

de noticiabilidade utilizados. Para Wolf, os valores atribuídos à um fato são fundamentais na 

construção da notícia, estão presentes em todas as etapas de produção jornalística desde a 

apuração à divulgação.  Em todos os processos de construção da informação os profissionais 

utilizam de critérios que legitimam a informação. 
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Os valores/notícias utilizam-se de duas maneiras. São critérios de seleção dos 
elementos dignos de serem incluídos no produto final, desde o material disponível 
até a redação. [...] são qualidades dos acontecimentos, ou da construção 
jornalística, cuja presença ou ausência os recomenda para serem incluídos num 
produto informativo. (GOLDING apud WOLF, 2003, p.196) 

 

A informação que é publicada nos meios de comunicação desde sua origem é 

avaliada por critérios de noticiabilidade que permanecem intrínsecos até sua divulgação. O 

jornalista e a política editorial contribuem para construção da notícia de maneira apropriada 

na visão dos profissionais buscando o interesse e legitimação por parte do receptor. 

Os valores/noticias representam a relevância dos fatos. Mesmo que utilizado de 

forma habitual pelos profissionais, são critérios que evoluíram e se adaptam a realidade 

social. Sua aplicabilidade está em orientar o trabalho jornalístico na construção da notícia 

dentro dos conceitos de noticiabilidade. O newsmaking está inserido nas rotinas produtivas, 

desde o fato até a construção da notícia. 

  

1.4 Gêneros e formatos 

 

As transformações técnicas e artísticas da televisão brasileira contribuíram para a 

ampliação dos gêneros e formatos na grade de programação. A classificação dos gêneros foi 

dividida em três categorias pelo pesquisador José Carlos Aronchi de Souza, entretenimento, 

informativo e educativo (2004, p.39).  

O Autor Barbosa Filho contribui com os estudos sobre gêneros, que considera parte 

importante da informação. A definição do gênero é um guia para o profissional na hora da 

produção, por que estabelece as formas como os fatos serão conduzidos e de que maneira 

serão apresentados para o receptor. Barbosa complementa: “Pode-se dizer que o gênero 

produz um sentido que interfere diretamente no conteúdo da matéria jornalística por meio de 

sua forma genérica de narrar o texto”. (2003, p. 58-59).  

Na televisão brasileira, a forma como o programa será apresentado, contribui para o 

seu formato, por que indica a proposta da atração e a maneira como será apresentada. Um 

gênero pode ser apresentado em diferentes formatos e agrupados representam categorias, 

como explica Souza (2004, p. 45).  
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Os estudos sobre gêneros evoluíram e buscam ainda um panorama diante da 

variedade dos conteúdos apresentados. A pesquisadora Elisabeth Bastos Duarte entende 

gêneros da seguinte maneira. 

 
Os gêneros seriam modelizações virtuais, modelos de expectativa, constituindo-se 
em uma primeira mediação entre produção e recepção; referem-se ao tipo de 
realidade que um produto televisual constrói, considerando o tipo de real que toma 
como referencia e o regime de crença que propõe ao telespectador, (DUARTE, in 
BRAGA, 2010, p. 239). 

 

A autora explica como os gêneros funcionam na definição dos produtos televisivos. 

A definição de gênero contribui para a percepção do espectador e sua interpretação da 

informação. 

A noção de gênero, em televisão, deve ser compreendida como um feixe de traços 
de conteúdo da comunicação televisiva que só se atualiza e realiza quando sobre 
ele se projeta uma forma de conteúdo e de expressão. (DUARTE, in BRAGA; 
2010, p. 239) 

 

Assim a autora explica que a maneira como é apresentada uma informação ou 

conteúdo está diretamente ligada ao modo como ela é produzida, ou seja, a abordagem dos 

fatos depende, desde sua origem, do formato do programa que a notícia será exibida. O 

receptor recebe uma mensagem que foi produzida para determinado formato televisivo. Na 

conceituação de formato Duarte trabalha a definição como a forma do produto televisivo. 

 

O formato é o processo pelo qual passa um produto televisual, desde sua 
concepção até sua realização. Trata-se do esquema que dá conta da estruturação de 
um produto televisual, constituído pela indicação de uma seqüência de atos que se 
organizam a partir de determinados conteúdos, com vistas a obter a representação 
de caráter unitário que caracteriza o programa – cenários, lugares, linha temática, 
regras, protagonistas, modalidades de transmissão, finalidades e tom, estando 
ligado por outro lado, a toda a estrutura comercial de uma emissora ou produtora 
de televisão, fato que deixa nele vestígios, semantizando e reciclando as demandas 
oriundas dos públicos: (DUARTE, in BRAGA; 2010, p. 240) 
 
 

O posicionamento de Elisabeth Duarte que observa o formato presente em todas as 

fases de produção de um programa vai ao encontro dos estudos da pesquisadora Nísia 

Martins do Rosário que define formato nesta mesma perspectiva. “O formato, portanto, 
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identifica o tipo de produção, articulando a estrutura do programa por meios das técnicas 

usadas no momento da pré-produção, da produção, e da pós-produção”. (ANIMUS, 2008, p. 

116) 

Para esclarecer a idéia de gênero, utilizamos a definição de categoria. Dividimos a 

televisão em cinco categorias, entretenimento (auditório, culinário, infantil, humorístico, 

novela, variedades, teledramartugia, interativo, esportivo, reality show e comédias), 

publicidade (chamada, filme comercial, político, sorteios e telecompra), educação (educativo 

e instrutivo), informação (debate, documentário, entrevista e telejornal), outros categorias 

(eventos, especial, religioso). Como descreve Marie-France Chambat-Houillon, “As 

emissões de televisão têm a possibilidade representação de discursos de natureza muito 

diversa (visual, musical, verbal, ou mesmo audiovisual), que não foram concebidos 

inicialmente para aceder à cena televisual e essa recontextualização pode adotar muitas 

formas”, (Animus, 2008, p.84). 

 Assim a televisão recria formatos e transforma os discursos produzidos para o 

telespectador. Para quem assiste é muito importante a definição do produto apresentado a 

autora entende:  

 
“Embora existam numerosos critérios que determinam as dimensões de gênero, um 
dos mais importantes para a recepção por parte do telespectador consiste em 
conhecer de qual é o objeto visado pelo programa. Mais precisamente, de que 
falam as emissões? O que elas mostram? (ANIMUS, 2008, p. 84) 

 

Complementando Chambat-Houillon e sua reflexão sobre os gêneros televisuais. 

Nísia Martins do Rosário em seu artigo questiona essa relação e principalmente a 

interpretação realizada pelo público diante do formato estabelecido.  

 

Se os formatos atendem à necessidade de uniformização de padrões, buscando 
constâncias de linguagens e de discurso e, ao mesmo tempo, permitindo a exclusão 
da diversidade para alcançar o maior número possível de telespectadores, 
conseqüentemente, esses usos deveriam facilitar a interpretação. (Animus, 2008, p. 
118)  

Ou seja, programas gravados apresentam chamadas Ao vivo, então o gênero e o 

formato não seria algo rígido. Existem flexões dentro da produção desses programas que não 

correspondem mais aos desejos do público. Nesse sentido sobre uma perspectiva mais 

pessimista ela diz:  
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é indubitável que, do ponto de vista do telespectador, a classificação por gêneros já 
não atende mais a sua necessidade de entendimento do tipo de mensagem e das 
possibilidades de interpretação do programa, operando conforma Martin Barbeiro 
(1997), como mediador fundamental entre a forma e a interpretação, constituindo-
se numa estratégia de comunicabilidade. (ANIMUS, 2008, p. 118)   

 

Diante desses posicionamentos e olhares percebemos que a definição de gênero 

formato não engessa a programação de forma homogênea, ao contrário cada vez mais na 

inovação ela se torna híbrida em sua produção e seu discurso. Nossa pesquisa tem como 

objeto de estudo um programa de debate. Tema que será desenvolvido no próximo título. 

 

1.4.1 O Debate 

Nos canais chamados abertos o gênero debate é menos visualizado, as emissoras de 

televisão não investem em muitos programas neste formato. Uma das características deste 

programa é o baixo custo financeiro, por que sua sustentação está basicamente na figura do 

entrevistador e de seus convidados. Tem um perfil elástico no tempo de duração e na 

apresentação, ainda que exista uma mediação os entrevistados atuam como comentaristas. 

 

Os assuntos e os convidados variam conforme a proposta da emissora: pode-se 
debater um único tema, com vários convidados opinando e respondendo as 
indagações dos entrevistados e apresentadores fixos; pode-se realizar um debate 
sobre vários temas num único programa, dando-lhe um tom de atualidade e 
variedade. Os programas de natureza definida – esportivo, político, educativo, 
entre outros – também usam a mesma formula para aprofundar o tema e apresentar 
especialistas em assuntos, criando segmentos. (ARONCHI, 2004, pág. 144) 

 

O formato mais freqüente é o de mesa- redonda, existe um grupo fixo que se reúne 

para discutir sobre determinados assuntos.  Porém é possível visualizar programas do gênero 

no qual um apresentador recebe profissionais relacionados a um determinado tema para 

enriquecer as opiniões. Barbosa Filho colabora com o entendimento de Aronchi. 

 

São espaços de discussão coletiva em que os participantes apresentam ideias 
diferenciadas entre si. Normalmente, são mediados por um apresentador que 
impõe as regras previamente aceitas pelos participantes, tendo em vista delimitar o 



27 

 

tempo de fala de cada um, organizar as perguntas e a seqüência das respostas. 
(FILHO, 2003, p.103) 

 

Nesse espaço de troca e confronto de opiniões que se configura o gênero debate 

como uma atração que apresenta contradições e discussões sobre temas diversos. Todos que 

compõem o debate buscam a legitimação de suas opiniões e defendem o próprio ponto de 

vista. Neste gênero, os temas mais apreciados são justamente os polêmicos, para gerar essa 

diversidade de opiniões e conseqüentemente o confronto saudável de posicionamento. 

O pesquisador Guilherme Rezende coloca que muitas vezes os programas de debates 

são confundidos com talk shows por apresentarem “uma excelente técnica de midiatização 

para matérias que se prestam à controvérsia e nas quais há varias teses que se opõem”, 

(JESPERS apud REZENDE, 2010, p. 294). O mesmo autor do qual Rezende faz referência 

eutiliza critérios de agrupamento e distinção para definir os programas de debates. 

O Ágora, na praça pública, onde vários assuntos são abordados de maneira 

contraditória, com pluralidade de pontos de vista. Uma segunda categoria seria denominada 

O Tribunal, em que sobre um tema polêmico, se confrontam pessoas ou grupos, ocupando o 

lugar simbólico de acusados, testemunhas, juiz ou júri. 

O terceiro tipo de programa de debate seria O Hearing, que submete um grupo ou 

pessoa em evidência à um fogo cruzado de perguntas. E por fim O Duelo, que coloca frente 

a frente duas pessoas ou grupos que se enfrentam diante um ou vários temas, sedo o 

apresentador o mediador do debate, (JESPERS apud REZENDE, 2010, p. 295) 

Diante dessas categorizações dentro do gênero debate observamos que o programa 

Momento Feminino agrega características da primeira categoria, onde o objetivo é debater e 

levantar questões polêmicas ou cotidianas considerando a diversidade de opiniões pessoais 

das apresentadoras, o que será possível perceber no trabalho. Além, do programa observado 

descrevemos outras atrações que obedecem a esse mesmo formato que são veiculadas em 

outras emissoras de televisão. 

 

 

 

 

 



28 

 

1.4.2 Programas de debate na televisão Brasileira 

 

Na Televisão aberta no Brasil, o programa da jornalista Silva Poppovic, foi pioneira 

no gênero debate. Exibido em 1992, na TV Bandeirante, o programa foi ao ar diariamente, 

com apresentação da jornalista. A atração reuniu profissionais experientes, debatedores fixos 

como psicólogos, médicos, artistas e convidados. Para enriquecer as opiniões o cenário era 

composto com um auditório, que participa do programa com perguntas aos entrevistados. 

Os programas de debate ganham espaço nos canais por assinatura. A TVE Brasil 

exibe de segunda a sexta às 16 horas o programa Sem censura, onde a jornalista Leda Nagle 

recebe convidados para debater as diferentes áreas que envolvem as atividades humanas. A 

atração se define como entretenimento com responsabilidade, na pauta saúde, medicina, 

bem-estar, lazer e meio ambiente são comuns nas discussões. Uma das características do 

programa é convidar personalidades de áreas de atuação diferentes para a mesma gravação.  

O gênero debate também está presente nas discussões de futebol, na TVCOM, Pedro 

Ernesto Denardim apresenta o Bate Bola, onde são discutidos fatos marcantes deste esporte. 

O tema gira em torno dos jogos do fim de semana, debate com convidados as jogadas 

duvidosas e os melhores lances dos times gaúchos. Dentro desse tema, porém com um 

alcance maior, a SPORT TV exibe com apresentação de Galvão Bueno, Bem Amigos às 

segundas-feiras. Profissionais da área e Galvão reúnem-se para debater jogos do campeonato 

brasileiro, americano, europeu e seleção brasileira. 

Mediado por Lasier Martins, o programa Conversas Cruzadas é exibido de segunda 

a sexta às 22h30min no canal TV COM. Questões de interesse público são freqüentes, como 

segurança, educação, justiça, política, infra-estrutura. Para compor o programa duas ou mais 

autoridades competentes e inseridas no tema são convidadas. Não é um espaço para definir 

soluções, mas para discutir a realidade e apontar algumas soluções viáveis. 

Aos sábados as 18h30min, no mesmo canal, vai ao ar Café TV COM. Na 

apresentação estão Tânia Carvalho, Cláudia Laitano, Tatata Pimentel, David Coimbra, 

Thedy Corrêa, Túlio Milman e José Antonio Pinheiro Machado. A conversa descontraída é 

direcionada para a cultura e todas suas manifestações. A literatura, o teatro, o cinema, 

música, exposições de arte, entre outros, revelam as diferentes percepções que os 

apresentadores têm sobre determinada obra ou assunto. 



29 

 

Mais direcionado ao público feminino o canal GNT possui em sua grade programas 

definidos como debate. Astride Fontenelle e Fred Lessa comandam Happy Hour a atração 

que é apresentada de segunda à sexta às 19 horas. A pauta aborda assuntos como qualidade 

de vida, comportamento, saúde, mas não deixa de destacar assuntos políticos ou notícias do 

mundo. O programa tem a participação de profissionais convidados, que esclarecem as 

dúvidas dos telespectadores, que participam través de telefone, email, internet.  

Neste TFG, o programa de debate escolhido para análise, foi o Momento Feminino, 

apresentado na TV UNIFRA, com a mediação da professora e Jornalista Maria Cristina 

Tonetto. Este programa será apresentado no próximo título.  

 
   

1.5 Interatividade na TV 

 

A informação não existe se não for mediada por algum meio e sua compreensão é 

resultado da interação entre os indivíduos. Os primeiros estudos realizados sobre os meios 

apontavam para uma passividade dos receptores, hoje as teorias visualizam uma autonomia 

na maneira de expressar e comunicar. A tecnologia possibilitou sujeitos interativos, ativos e 

livres, atores de uma comunicação mais transparente e horizontal.  

Brignol e Cogo visualizam a interatividade midiática do ponto de vista do 

ciberespaço. Entendemos que a interatividade “corporifica uma atividade interpretativa 

análoga àquela que se verifica em torno de todo o produto midiático”, (COMPÓS, apud 

Fragoso, 2010, p.8) 

Nesse sentido não somos mais receptores apáticos dos conteúdos divulgados pelos 

meios de comunicação, passamos a ocupar um espaço de significação na produção e 

divulgação da informação. 

O pesquisador Muniz Sodré discorre que “supõe-se aí que ser interativo é primeiro 

ser automaticamente comunitário e depois racionalmente reflexivo pela transparência 

absoluta- o acesso supostamente democrático e ilimitado- da informação”, (2002, p.203). Ou 

seja, a interatividade pressupõe um vinculo e uma reflexão por parte do sujeito. 

Está presente na palavra mediação o significado da ação de fazer ponte ou fazer se 

comunicarem duas partes, (o que implica diferentes tipos de interação). (SODRÉ, apud 

MORAES; Denis, 2006, p.20) 
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De forma rápida a mídia cria estratégias para desenvolver a interação e estabelecer a 

fidelidade e o consumo do receptor. O desenvolvimento desses espaços de interação propicia 

a expansão do conhecimento e a socialização da informação. É o que Levy chama de 

inteligência coletiva, uma comunicação de muitos para muitos, (in: MARTINS; SILVA, 

2004,p. 166) 

Sendo assim, concluímos que a interação explicita no ciberespaço também se faz 

presente em todos os meios de comunicação, resultado de uma explosão tecnológica. Paul 

Virilio explica esse processo: 

 
Cada vez que inauguramos uma aceleração, não apenas reduzimos a extensão do 
mundo, mas esterilizamos também os deslocamentos e a grandeza dos 
movimentos, tornando inútil o gesto do corpo locomotor. Da mesma forma 
perdemos o valor mediador da “ação” em proveito da imediatez da “interação”. 
(1999, p.119) 

 

As novas tecnologias permitem novos conceitos e criam novas estratégias de se fazer 

presente e próximo dos outros e das coisas, isso constrói a midiatização da sociedade. 

Contrário a isso, existe o pensamento de que superior a qualquer mediação ou interação 

proporcionada pelas mídias está o pensamento humano. Mais pessimista quanto à interação 

resultante da mediação Baudrillard afirma: 

 
que não há interatividade com as máquinas (tampouco entre os homens, de resto, e 
nisso consiste a ilusão da comunicação). A interface não existe sempre há, por trás 
da aparente inocência da técnica, um interesse de rivalidade e de dominação. 
(1997, p.133) 

 

Assim não seria possível definir máquinas como comunicação uma vez que os 

dispositivos não se comunicam por si só nem proporcionam uma relação de partilha, nesse 

contexto não proporcionam a troca tampouco seriam interativos. São apenas instrumentos 

para uma possível comunicação. O espaço de interação é também lugar de criação do 

espectador que assume a postura de criador e difusor da mensagem, uma nova organização 

midiática onde indivíduos e máquinas se confundem em espaços e tempos indefinidos. 

Baudrillard questiona: 

Da mesma forma, o espectador só se torna realmente ator quando há estrita 
separação entre o palco e platéia. Tudo, porém, concorre, na atualidade, para a 
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abolição desse corte: a imersão do espectador torna-se convival, interativa. 
Apogeu ou fim do espectador? Quando todos se convertem em atores, não há mais 
ação, fim da representação. Morte do espectador? Fim da ilusão estética. (1997, 
p.146-147) 

 

 As teorias sobre a verdadeira interação divergem em diferentes aspectos. Nesse 

trabalho observamos que a televisão, como meio de comunicação tradicional não perdeu sua 

característica de grande mídia continua presente de forma significativa no cotidiano dos 

brasileiros. 

Visualizamos então a presença constante dos meios de comunicação e a tendência da 

interatividade, para proporcionar uma integração entre as mídias e os indivíduos. “A 

comunicação de todos os tipos de mensagens no mesmo sistema, ainda que, seja interativo e 

seletivo (sem dúvida, exatamente por isso), induz a uma integração de todas as mensagens 

em um padrão cognitivo comum”. (CASTELLS, 1999, p. 394).  

As informações se encontram e convergem em um espaço midiático e assim 

provocam a comunicação. O professor e pesquisador Adair Caetano Peruzzolo lembra que a 

comunicação é mais complexa que uma simples informação e escreve: 

 
televisão, microondas e computação, com seus sistemas de redes espaciais, 
oferecem uma serie de situações grandemente ambíguas de pseudopresenças – as 
novas interatividades- que provocam relações e comportamentos sociais ainda não 
bem definidos nem compreendidos. (2006, P.349) 

 

Sendo assim, as novas tecnológicas e as diferentes formas de interação modificam 

socialmente os indivíduos e a própria comunicação. Essas novas relações entre a televisão e 

o telespectador são explicadas pela pesquisadora Marie- France Chambat- Houillon. 

 

Mais exatamente, o que mostra a televisão é recebido pelo telespectador como um 
prolongamento homogêneo de sua própria experiência. Deslizando da 
representação para a apresentação como modo de consumo das emissões, 
certamente ajudado historicamente pela emergência de programas tele-realidade, 
ela passa a propor uma nova relação entre mídia e seu público. (Animus, 2008, p. 
89). 

 

Nesse contexto presenciamos uma sociedade que permeia a interação e os meios 

midiáticos e constroem novas identidades individuais. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

2.1  TV UNIFRA  

 

A TV Unifra foi desenvolvida com o propósito de informar a comunidade sobre os 

projetos de extensão desenvolvidos pela Instituição. A produção de um canal institucional 

tem o objetivo de integrar e comunicar acadêmicos e funcionários, proporcionando uma 

pluralidade, criatividade e interatividade. A Tv Unifra visa à socialização do conhecimento 

dentro da esfera institucional e comunitária e divide espaço com a TV Campus no canal 15 

da Net. 

Com essa finalidade experimental, a TV unifra permite inovação, o material 

divulgado faz parte das estratégias-pedagógicas da instituição e proporciona aos alunos um 

conhecimento amplo de como fazer televisão. A programação apresentada é produzida em 

sua maioria por acadêmicos dos cursos de jornalismo, sendo as campanhas publicitárias 

desenvolvidas pelos alunos da publicidade. 

 O trabalho é orientado por professores e tem o objetivo de experimentar idéias e 

formatos, de modo que proporcione o conhecimento. As atividades áudiovisuais produzidas 

pela TV também são uma maneira de visualização do Centro Universitário Franciscano e 

contribui com sua missão de formar profissionais preparados e capazes de atuar no mercado. 

A TV Unifra é composta por funcionários preparados para atuarem nas funções de 

técnicos que a televisão exige como: cinegrafista, editor de imagem e acompanharem o 

trabalho produzido pelos alunos. Os produtos da TV Unifra vão ao ar de segunda a sexta, do 

meio-dia às 13h, com reprise às 19h e a meia noite. Nos sábados e domingos, a programação 

apresentada durante a semana é reprisada às 15h e às 19h e meia noite. 

Composta por oito programas o canal apresenta, uma grade composta por debates, 

entrevistas, entretenimento, cinema e esportes, sobre a direção da professora Maria Cristina 

Tonetto. A TV experimental busca inovar na sua programação como ilustra a grade 

apresentada abaixo. 

 

Grade da programação 

 

SEGUNDA 
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- Unifra Entrevista - Um entrevistado por semana aborda temas diversos, relacionados 
direta ou indiretamente à comunidade acadêmica. 

- Ou Não - Uma incursão pelo universo da publicidade e apresentação de material 
produzido em aula pelos acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda. 

TERÇA 

- Contraponto - Debate sobre temas atuais com profissionais relacionados à área 
abordada, expondo suas diferentes perspectivas. 

- TJ Unifra – Telejornal com as notícias do Universo acadêmico, Institucional e da 
Cidade. 

QUARTA 
- Baú de Idéias - Programa de auditório com temas relacionados ao público jovem, 
sobretudo estudantes do Ensino Médio. 

- Studio Rock - Divulga bandas e artistas da cidade, além de novidades do mundo 
musical. 

QUINTA 

- Em Cartaz - Além de apresentar entrevistas sobre cinema e as produções locais, o 
programa traz curiosidades da sétima arte, programação das salas comerciais e dos 
cineclubes e divulga o que está em Cartaz na cidade. 

- Universo Unifra – O Programa apresenta os projetos desenvolvidos na Instituição, e faz 
uma radiografia dos cursos em andamento na Unifra.    

SEXTA 

- Momento Feminino – O programa faz um debate sobre assuntos relevantes, e têm a 
participação de quatro apresentadoras que expõem seus posicionamentos diante dos temas. 

- Questão Saúde  - O programa apresenta entrevistas sobre assuntos pertinentes a saúde 
de um modo geral.  

 

Com essa programação a TV Unifra consegue exercitar e experimentar formatos e 

gêneros que permitam a transmissão da informação. 
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2.2 O programa Momento Feminino 

 

Diante da necessidade de produzir um programa de debate na TV Unifra, a 

Professora e também diretora da televisão, Maria Cristina Tonetto criou em 2009 o 

Momento Feminino. A proposta era debater sobre diversos temas apresentados pela mídia 

através dos olhares femininos. Para isso foram convidadas a apresentar a atração 

profissionais de outras áreas, que não diretamente ligadas a mídia, para enriquecer e 

aprofundar os temas. 

A professora e jornalista Sibila Rocha foi convidada para contribuir na percepção 

jornalista sobre as mídias e os assuntos discutidos. A Doutora em Letras Vera Prola, entrou 

no programa devido sua capacidade de observação de mundo, que não se restringe apenas a 

sua formação profissional; a capacidade crítica é uma qualidade que a apresentadora 

desenvolve muito bem. 

A idéia de chamar uma historiadora foi motivada pelo talento da professora Paula 

Bolzan, e sua participação é fundamental para ampliar as percepções no ponto de vista 

sociológico e histórico, contextualizando os temas dentro da evolução humana. 

Essa formação do Momento Feminino permite um debate consistente e plural entre 

as apresentadoras, cada uma trás para o programa suas vivencias pessoais e profissionais 

construindo os olhares críticos distintos em relação aos assuntos debatidos. 

Quando o programa teve início, em 2009, a proposta era a apresentar durante os três 

blocos apenas um tema bem definido e limitado. Hoje o Momento Feminino, apresenta uma 

nova estrutura, não tão engessado os assuntos são mais livres e sofrem variações de foco ao 

longo dos blocos. Um tema amplo é apresentado sobre vários ângulos e observações. As 

questões de interatividade aparecem cada vez mais nas falas das apresentadoras, o Momento 

Feminino, busca essa aproximação com o telespectador, assim que apresentadora Sibila 

Rocha descreve a atração. 

A jornalista também coloca que o Momento Feminino é classificado por ela como 

uma conversa dirigida com o objetivo de instigar a reflexão do telespectador. Sendo assim o 

programa é produzido para aproximar e convidar o público para uma conversa casual e 

descontraída. 
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 2.3. Metodologia 
 

Este trabalho pretende elaborar um estudo sobre a análise de conteúdo do Momento 

Feminino exibido na TV Unifra.  A atração reconstrói um ambiente próximo do 

telespectador, diante de um cenário simples a atenção do publico volta-se para o debate entre 

as apresentadoras. O tema apresentado é sempre baseado em um fato da realidade que foi 

problematizado pela mídia, no Momento feminino este mesmo tema ganha mais espaço e 

reflexão. O método utilizado é uma maneira de investigação sobre o objeto que valoriza a 

pesquisa descritiva e utiliza uma entrevista presencial com uma das apresentadoras do 

programa e quatro teorias semânticas.  

Utilizamos fragmentos emblemáticos das categorias percebidas pela leitura crítica do 

objeto. A primeira busca perceber as estratégias de afetividade das apresentadoras com o 

telespectador. A segunda descreve as estratégias de bastidores, que permitem uma 

comunicação com a parte técnica do programa, colegas da instituição e alunos. 

Seguindo essa metodologia estas estratégias de mídia apresentadas no programa para 

contribuir com as temáticas, e por último as estratégias pedagógicas que instigam o público 

a obter mais informação e conhecer mais sobre o assunto debatido. Wilson Corrêa da 

Fonseca Júnior explica. “No contexto dos métodos de pesquisa em comunicação de massa, a 

análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens”, (FONSECA, in 

DUARTE,  2005, p. 286). 

O programa Momento Feminino, aborda diferentes temáticas a partir do que é 

divulgado na mídia. Para a realização desta pesquisa será observado seis programas sobre 

assuntos distintos, apresentados durante os meses julho, agosto e setembro. Os dados 

coletados serão cruzados com as leituras desenvolvidas a fim de construir uma análise de 

conteúdo sobre a atração. Fonseca lembra a definição de Lozano (apud FONSECA, 1994, p. 

141-2). 

 
A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 
também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, 
aplicando em separado as mesmas categorias a mesma amostra de mensagens, 
podem chegar às mesmas conclusões”. (FONSECA, apud LOZANO: In Duarte; 
Barros 2005, p. 286).  
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A metodologia proposta implica em uma escolha criteriosa do material analisado, e, 

deixa claro dados estudados e como foram definidos. É importante o contexto dos dados 

uma vez que o todo exerce influência na construção do discurso, lembra Krippendorf (apud 

FONSECA, 2005, p. 287). 

Para os autores referenciados por Fonseca a análise de conteúdo organiza-se em três 

fases cronológicas. Em um primeiro momento é elaborada uma pré-análise, que consiste o 

planejamento do trabalho elaborando as estratégias para o desenvolvimento das atividades. 

Elaborado isso, o segundo passo é a exploração do material, codificando um objeto. A 

última fase citada é o tratamento dos resultados e a interpretação destes, (2005, p. 290) 

A pesquisa também implica em uma inferência centrada nos aspectos implícitos da 

mensagem analisada, (FONSECA: In DUARTE; BARROS, 2005, p. 298). Inserido na 

metodologia de análise de conteúdo está a análise categorial, uma análise temática de 

desdobramento do texto em categorias.  

As características do locutor, seu meio e o tipo de discurso configuram-se uma 

análise de expressão. Diferente desta a análise de contingência considera temas e 

personagens organizados entre si. O texto como uma realidade estruturada oculta do 

funcionamento da mensagem é baseado em uma técnica de análise estrutural. 

Por fim a análise de conteúdo propriamente dita que busca ligações entre as 

condições de produção do discurso e sua estrutura. O discurso determinado pelas suas 

condições de produção e por um sistema lingüístico, (FONSECA: In DUARTE; BARROS, 

2005, p. 301-303). Com as observações do objeto e seus elementos será possível aprofundar 

a análise de conteúdo sobre o objeto escolhido através dos fragmentos emblemáticos das 

categorias propostas na metodologia. 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

No primeiro programa analisado, sobre cinema, buscou-se uma conversa mais 

avançada e didática sobre o tema no qual a professora de Cinema e também apresentadora, 

Maria Cristina, contribuiu de forma significativa.   

Mas isso não é característica desse tema, em todos os temas existe uma percepção 

social e uma interpretação originária das áreas de conhecimento, as vivências se misturam 

com as experiências acadêmicas e constituem um cenário rico de informação.  
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O agendamento do qual falamos ficou perceptível com a análise das exibições do 

Momento feminino. Nosso primeiro programa analisado, cuja a temática era cinema exibido 

em 30 de julho de 2010, estava relacionado com o momento cinematográfico que a cidade 

vivia e pela própria participação de uma das apresentadoras neste projeto. O Filme 

produzido na cidade foi pauta dos diferentes meios de comunicação e recebeu uma 

importância maior no debate sobre cinema que contextualizava a história, a importância do 

cinema e de uma produção local para a cidade. 

No programa sobre comportamento Kitta cita uma rua importante da cidade. “Ontem 

teve uma passeata na Medianeira...” (27/08/10), no segundo bloco a apresentadora ainda diz: 

“Aqui em santa Maria...”. Vera Prola, no mesmo debate, lembra: “Aliás, o secretário de 

segurança é do Rio de Janeiro...”. Na conversa sobre saúde Kitta relata: “Eu já ouvi isso de 

uma secretária de um médico aqui em Santa Maria...” ( 01/10/10). 

O Momento feminino que abordou a temática comportamento (27/08/10) conseguiu 

trabalhar um tema infinitamente amplo através dos acontecimentos midiatizados, ou seja, 

dentro do que era debatido foi citado o que a mídia divulgou como notícia estabelecendo 

uma correlação dos fatos e comportamento. Como quando cita a derrota do Brasil na Copa 

do Mundo, o caso do goleiro Bruno, entre outras notícias.  

A tragédia envolvendo os mineiros do Chile foi referência para o programa que 

abordava as diversidades e surpresas da vida (17/09/10), sendo estas positivas ou não. Neste 

mesmo programa outras tragédias midiatizadas foram relembradas como o acidente do 

submarino Russo e da queda do avião nos Andes. 

Às estratégias de afetividade, em alguns temas como Cinema, sociedade, animais de 

estimação e no debate sobre as surpresas da vida, as apresentadoras utilizaram muito mais de 

suas experiências de vida do que em programas que buscaram uma bagagem histórica e uma 

análise sociológica maior como no caso de debates sobre Sete de setembro e saúde.  

Embora todos os temas sejam trabalhados com uma percepção local, nota-se que 

assuntos mais cotidianos permitem uma identificação maior por parte de todas as 

apresentadoras tornando o debate mais homogêneo quanto a explanação de todas as 

mulheres que participam. Em assuntos mais técnicos, houve uma participação maior de 

algumas apresentadoras em relação à outras, com isso elaboramos categorias de sentido para 

construir a análise de conteúdo do programa. 
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3.1 – ESTRATÉGIAS DE AFETIVIDADE. 
 

Nessa categoria, as apresentadoras buscam uma aproximação com o publico, 

expressam seus sentimentos, falam da família, das experiências profissionais e pessoais, para 

proporcionar uma identificação com o tema do programa. 

No primeiro programa analisado, que abordava a temática do cinema,  dia 30 de 

julho, é  possível perceber  esta linguagem de afetividade utilizada em muitos momentos. A 

jornalista ancora do programa Maria Cristina Tonetto relata as reações que o cinema 

provoca. “A gente chora, sapateia, come as unhas...”. A historiadora Paula Bolzan contribui 

relatando suas preferências. “Tem gêneros que eu não gosto...” (Paula Bolzan) ou utilizando 

a expressão “Eu me cansa...” (Paula Bolzan) para descrever os filmes. 

São opiniões e expressões pessoais e muitas vezes utilizadas na forma coloquial 

justamente para provocar o vinculo. Isso fica evidente na frase da jornalista Sibila Rocha 

“Me emocionei, achei muito lindo...” ou quando ela diz: “Como guria me marcou...” e faz 

referencia a infância. Sibila cita um filme que lhe foi importante e inesquecível, “Eu também 

não acho ultrapassado O Vento Levou...” e complementa “Esse filme me marcou muito...”. 

Essas expressões nos colocam mais próximo do tema, e também provocam 

lembranças. A historiadora Paula Bolzan relembra o primeiro contato com cinema ainda 

quando criança. “Eu tava me lembrando a primeira vez que assisti o cinema...” ou na frase 

“Na minha recordação...” e “Os filmes que me comovem...”. Paula também expõe suas 

preferências.Com essas vivencias a temática fica mais leve e constrói estratégias de 

afetividade. 

No programa do dia 27 de setembro, o comportamento foi o tema debatido pelas 

apresentadoras. No primeiro bloco foram comentadas as alterações comportamentais da 

sociedade e os fatos midiáticos que são resultados disso. As estratégias de afetividade 

continuam presentes. A doutora em literatura, Vera Prola comenta suas origens. “Eu que sou 

de cidade pequena...”. 

Vera também utiliza expressões como: “A mim me impressiona...”, “Eu parei na 

faixa de pedestre...” para ilustrar uma atitude cotidiana, “Quer que nossos filhos nos 

respeitem um pouco mais...”  assim,  ela se mostra mulher e mãe, mais do que apresentadora 

e profissional. A frase “Eu sou muito católica...” (Vera Prola) coloca no ar, sem pudor, sua 

escolha religiosa. A frase “Me incomoda...” (Vera Prola) refere-se ao posicionamento bem 

pessoal, mas que sempre é dividido com quem assiste. 
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O Momento feminino apresentado dia 17 de setembro, colocou em pauta o tema: as 

surpresas da vida. Um assunto pessoal, onde percebemos muitas estratégias de afetividade. 

No primeiro bloco as apresentadoras colocam  frases como: “Eu confesso que acho que teria 

dificuldades...” e “Eu sinceramente acho que seria muito difícil para mim...” ambas da 

jornalista Maria Cristina Tonetto a expressão se refere AA situação dos mineiros do Chile, e 

“Eu vejo com muita relatividade essa questão do inesperado...” dita pela convidada e 

também jornalista Carla Torres. 

A doutora em literatura, Vera Prola intensificou ainda mais essa aproximação em 

citações como: “As grandes tragédias também acontecem conosco...”, “As nossas marcas 

aparecem todos os dias...” e “Mas nós como seres humanos estamos expostos todos os dias a 

essas diversidades...”. Além de dar um relato bem pessoal representado pela frase: “Meu 

analista costuma dizer...”. 

Com o mesmo objetivo de relatar vivencias ao telespectador a apresentadora Maria 

Cristina descreve uma situação familiar quando diz: “A minha mãe está com uma idade bem 

avançada...”. Quando abordado o tema saúde, o Momento Feminino apresentado dia 01 de 

outubro também dispõe desses discursos de identificação. A historiadora lembra seus laços 

de amizade ao dar um exemplo, “Tenho várias amigas que são do setor da saúde...”  

Carla Torres explana sobre suas escolhas profissionais na fala: “Por ser professora, 

gosto muito do que eu faço...”. Vera Prola reforça outros papéis assumidos pelas 

apresentadoras, “Estamos falando aqui como usuárias, como cidadãs...”. Antes determinar o 

programa Maria Cristina contribui com suas experiências quando diz: “Eu já ouvi isso de 

uma secretária de um médico aqui em Santa Maria...”. 

O Momento feminino do dia 04 de setembro de 2010 abordou como tema o Sete de 

setembro. No debate, as apresentadoras mantiveram frases de aproximação que representam 

as estratégias de afetividade aqui analisadas. Sibila conta um pouco da família e diz: “A 

minha mãe e a minha irmã a Vanda são professoras de história...” e ainda revela: “Eu adoro 

ler biografias...”. A apresentadora Maria Cristina Tonetto lembra que já participou das 

comemorações do dia Sete de setembro, “Eu desfilei só uma vez...”. 

No debate sobre animais de estimação do dia 10 de setembro de 2010 percebemos 

muitas estratégias de afetividade como nas frases em que a apresentadora Vera descreve sua 

relação com os animais e diz: “Sempre tive muita ligação com os animais...” ou “Eu 

confesso que tenho uma relação de paixão”. 
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As estratégias afetivas buscam essa aproximação esse relato do cotidiano e de 

experiências para construir uma identificação com os enunciadores e com o conteúdo 

apresentado no programa Momento Feminino. 

 

 
3.2 – ESTRATÉGIA DOS BASTIDORES  
 

Durante o programa Momento Feminino são apresentadas frases e expressões que 

tem como objetivo contextualizar e localizar a atração. É o caso das interjeições que se 

referem ao cinegrafista Paulo Sangoi, que é chamado de Paulinho pelas apresentadoras. A 

jornalista ancora e mediadora do debate é a que mais utiliza dessa técnica já que é 

responsável por chamar o intervalo. 

É fácil perceber claramente as falas direcionadas ao Câmera como: “O Paulinho foi 

figurante...”, Maria Cristina, “O Paulinho já mandou avisar...” pronunciada pela âncora para 

chamar o intervalo. “Por incrível que pareça Paulinho!” foi a fala da historiadora Paula 

Bolzan ao relatar que muitos não conhecem Chaplin. Ela também utilizou a interjeição 

“Veja Paulinho!”. No mesmo debate a Sibila faz referência ao cineclube desenvolvido na 

Unifra, essas expressões são utilizadas no programa que discutia cinema exibido dia 30 de 

setembro de 2010. 

No debate sobre comportamento a apresentadora interage com o cinegrafista antes de 

terminar o primeiro bloco dizendo: “O Paulinho já avisou...”. Dentro das estratégias de 

bastidores inserimos as expressões que convidam o telespectador a permanecer ligado ao 

programa. Essas iniciativas estão mais presentes na figura da mediadora, no Momento 

Feminino exercida pela jornalista Maria Cristina. “A gente se encontra no próximo 

programa...” (30/07/10), “Não saia daí!” (27/08/10), “A gente volta já já.” (27/08/10), 

“Nosso email é...” (27/08/10). Mas acontece de outra apresentadora utilizar dessa 

comunicação direcionada para o público, no caso da professora Sibila quando diz: 

“Aceitamos sugestões...” (27/08/10). 

O programa é exibido com a participação de quatro professoras, mas, pode ser 

exibido com três participantes. Nesse caso em alguns momentos é feita uma referência em 

relação à colega que não está presente na discussão. Como no caso da historiadora Paula 

Bolzan que não está no debate sobre comportamento. A Vera Prola diz: “Neste caso faz falta 
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a Paula” e a Maria Cristina antes de terminar o programa fala: “A Paula Continua no 

programa...”. 

A referência aos bastidores acontece na maioria dos programas, quando o debate era 

sobre as surpresas da vida no dia 17 de setembro de 2010, estavam presentes as citações 

tradicionais de fim de bloco, “Eu vou só chamar o intervalo que nós já fomos avisados...” e 

“A gente volta já já ...” ambas pronunciadas por Maria Cristina. Quando ela diz “Eu tava 

falando no intervalo...” relata um pouco do ambiente que não é filmado e mostrado para o 

público. 

No fim do programa, a âncora retoma as frases utilizadas em diversos debates, “Nós 

vamos encerrando o programa por aqui...”, “nós vamos ficar por aqui e na próxima semana a 

gente volta...” e “Até a próxima semana, obrigada pela audiência.”. Carla Torres faz 

referências às produções da televisão institucional e diz: “Como a gente já viu aqui pelo 

trabalho muito bem feito dos alunos na TV...”. 

Dia 03 de setembro o Programa abordava o Sete de setembro, nos mostra as 

estratégias de bastidores. Como quando a professora Sibila agradece ao cinegrafista, 

“Obrigada Paulinho”. A jornalista Maria Cristina continua com as frases que chamam o 

intervalo ou encerram o programa como: “A gente vai para o intervalo e volta já, já. Não 

saia daí” ou “Você quer participar do programa... Nosso email é...”. 

No Momento feminino do dia 10 de setembro, as estratégias de bastidores se 

revelaram quando a apresentadora Sibila Rocha, que na função de jornalista âncora diz: 

“Paulinho! Ainda tenho tempo...”, no inicio do segundo bloco a jornalista fala: “Estamos 

aproveitando que a Kitta não esta e estamos...”. Sibila também faz referência a uma das 

irmãs Franciscanas da Unifra, “A irmã Inacir, nossa pró-reitora...”. 

 
3.3 – ESTRATÉGIAS DE MÍDIA 
 

Configuram-se essas estratégias quando as apresentadoras comentam alguma notícia 

veiculada em outro meio de comunicação, podendo ser TV, radio, jornal e principalmente 

internet. No programa exibido dia 30 de julho Que aborda o cinema como tema, a jornalista 

Sibila Rocha cita um quadro do programa Video Show exibido pela TV Globo e menciona 

no programa sobre comportamento exibido em 27 de agosto um telejornal da mesma 

emissora. “Eu vi no Vídeo Show...” (30/07/10) e “Eu vi no Bom Dia Brasil...” (27/08/10). 



42 

 

Assim faz Maria Cristina Tonetto, ao referenciar um programa de entrevista, também 

da Globo. “Eu vi no Jô Soares...” (27/08/10). As apresentadoras contextualizam a notícia e 

legitimam a informação ao citar outros meios de comunicação. Ao estabelecer links 

contribuem para o ritmo do debate trazendo informações complementares ao tema.   

“Uma das coisas que eu vi na internet em relação aos mineiros na semana passada...” 

(data), comentada pela professora Maria Cristina.  Paula Bolzan comenta sobre religioso 

vitima de tortura, “Eu me lembrei imediatamente do frei Tito...” (17/09/10) e Carla torres o 

sofrimento da atriz Cissa Guimarães ao perder o filho, “A poucos dias o caso da Cissa que 

perdeu o filho...” (17/09/10). 

No dia 03 de setembro o Momento feminino apresentou estratégias de mídias, 

quando a professora Sibila Rocha diz: “Esse programa que era apresentado... o Linha 

direta”. A professora Paula cita uma obra: “Tem um poema do Ferreira Gullar...”. 

Durante o programa do dia 10 de setembro as apresentadoras lembram outras 

notícias, Paula fala: “Há poucas semanas flagraram uma inglesa que colocou o gato no cesto 

de lixo...”. 

 

4.4 – ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 

Essas estratégias têm o intuito de provocar a curiosidade e complementar o debate. 

Elas se manifestam quando as apresentadoras sugerem leituras, filmes, livros, entre outras 

informações, para serem consumidas pelo público. 

Em todos os comentários há citações de informações que contribuem para a 

discussão do tema. No momento feminino apresentado dia 03 de setembro a apresentadora 

Maria Cristina claramente dá uma sugestão quando diz: “Eu vou dar uma dica de filme... o 

Em teu Nome...”.  

Quando debatem sobre o cinema, programa exibido dia 30 de setembro de 2010, as 

apresentadoras sutilmente dão dicas aos telespectadores sobre os filmes. Na conversa dizem: 

“O Quatrilho é um filme bom...”, pronunciado pela jornalista Sibila, ou quando Kitta se 

refere ao filme Reds, “Sim Maravilhoso...”.  

No debate sobre animais de estimação, do dia 10 de setembro, percebemos duas 

estratégias pedagógicas que nos outros programas não estavam presentes. As apresentadoras 

Sibila Rocha e Vera Prola sugerem aos telespectadores alguns filmes: “Vou dar uma dica 
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importante, estou lendo Kutzi e vale a pena...” diz Vera e “Vou dar uma sugestão de 

filme...” conclui Sibila. As estratégias foram fundamentais para o estudo do programa e 

construiu-se um quadro comparativo para a visualização dos aspectos quantitativos. 

 

QUADRO COMPARATIVO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISES. 

 

CATEGORIAS/ 
ANÁLISE 
Bloco 1 

PROGRAMA 
1 

DATA 
(30/07/10) 

PROGRAMA 
2 

DATA 
(27/08/10) 

PROGRAMA 
3 

DATA 
(03/09/10) 

PROGRAMA 
4 

DATA 
(10/09/10) 

PROGRAMA 
5 

DATA 
(17/09/10) 

PROGRAMA 
6 

DATA 
(01/10/10) 

Estratégia de 
afetividade 

 
21 

 
5 

 
5 

 
8 

 
7 

 
3 

Estratégias de 
bastidores 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

Estratégias de 
mídia 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Estratégias 
pedagógicas 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

CATEGORIAS/ 
ANÁLISE 
Bloco 2 

PROGRAMA 
1 

DATA 
(30/07/10) 

PROGRAMA 
2 

DATA 
(27/08/10) 

PROGRAMA 
3 

DATA 
(03/09/10) 

PROGRAMA 
4 

DATA 
(10/09/10) 

PROGRAMA 
5 

DATA 
(17/09/10) 

PROGRAMA 
6 

DATA 
(01/10/10) 

Estratégia de 
afetividade 

 
16 

 
10 

 
6 

 
4 

 
8 

 
6 

Estratégias de 
bastidores 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

Estratégias de 
mídia 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

Estratégias 
pedagógicas 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
CATEGORIAS/ 
ANÁLISE 

 Bloco 3 

PROGRAMA 
1 

DATA 
(30/07/10) 

PROGRAMA 
2 

DATA 
(27/08/10) 

PROGRAMA 
3 

DATA 
(03/09/10) 

PROGRAMA 
4 

DATA 
(10/09/10) 

PROGRAMA 
5 

DATA 
(17/09/10) 

PROGRAMA 
6 

DATA 
(01/10/10) 

Estratégia de 
afetividade 

 
14 

 
18 

 
2 

 
4 

 
5 

 
4 

Estratégias de 
bastidores 

 
8 

 
10 

 
5 

 
1 

 
4 

 
5 

Estratégias de 
mídia 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Estratégias 
pedagógicas 

 
3 

 
0 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 



44 

 

 
Legenda  
Programa 1: Cinema 
Programa 2: Comportamento 
Programa 3: Sete de Setembro 
Programa 4: Animais de estimação 
Programa 5: Surpresas da Vida 
Programa 6: Saúde 
 

As tabelas desenvolvidas para esta análise são resultado de uma observação que 

mapeou as tentativas de interatividade construídas no programa. Nas tabelas descritas foi 

possível perceber que as estratégias de afetividade foram as mais utilizadas pelas 

apresentadoras durante os seis programas analisados. Em seguida as estratégias de bastidores 

também foram visualizadas em todos os blocos, sendo desenvolvidas principalmente antes 

de chamar o intervalo e no final dos programas. 

Em menor quantidade estão as estratégias de mídia, embora muito presente, e as 

estratégias pedagógicas que constituem o programa, porém são utilizadas de maneira mais 

contida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como tema A conversação televisiva e a 

notícia comentada: Agendamentos (In) formais das temáticas do programa Momento 

Feminino e como objetivo estudar o agendamento e interatividade utilizando categorias 

quantitativas e a observação audiovisual. Através da analise do programa estudo foi possível 

perceber como ocorrem os agendamentos (In) formais e como se estabelece a relação das 

participantes do programa com a produção e os telespectadores.   

O programa estudado tem uma abordagem ampla e procura manter suas pautas 

dentro dos assuntos debatidos na mídia. Características que ficam evidentes pelos assuntos 

enfocados pelas debatedoras do programa. Em todas as exibições o debate buscou questionar 

e expor diferentes pontos de vista sobre os assuntos pautados pela mídia. É importante 

ressaltar que mesmo com esse agendamento a proposta do programa é abordar a notícia em 

seus aspectos mais amplos e proporcionar uma reflexão maior por parte do telespectador, 

não apresenta só o fato.  

Nossa análise foi feita a partir da aplicação de uma tabela em cada um dos três 

programas selecionados.  Através desta tabela verificamos a aproximação com o público e as 

tentativas de interatividade em cada edição do programa. Através das categorias elaboradas 

por nós como (afetividade, bastidores, mídia e pedagógica) foi posssível verificar de que 

forma a interatividade é trabalhada no programa. 

Assim, podemos concluir que as noticias são contextualizadas e discutidas sobre os 

diversos pontos de vista das apresentadoras, principalmente quanto a sua área de atuação. 

Independente do tema o Momento feminino busca essa aproximação da notícia, ou seja, as 

temáticas abordadas pela mídia recebem um olhar local, estabelecendo uma relação mais 

próxima do público que assiste. Em todos os programas são relembrados fatos, pessoas, 

livros, outras informações que enriqueçam o conhecimento do público. 

A interatividade que buscamos analisar neste trabalho esteve presente como uma 

tentativa , na maioria das vezes foi possível perceber um discurso que busca a aproximação 

mas não a interatividade propriamente dita, segundo os conceitos trabalhados nesta pesquisa. 

Há  momentos que a jornalista âncora, Maria Cristina (Kitta), estabelece  um vinculo com o 

público, convida-o para permanecer assistindo, instiga-o  a ver o próximo bloco ou suge sua 
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participação no próprio agendamento das temáticas. Porém não concretizando uma  

interação no sentido de troca e compartilhamento de informação. 

 Ao longo do programa também  percebemos o que denominamos de “tentativa de 

Interação” uma interatividade atenue que não produz resposta imediata do público, embora o 

programa seja dirigido para o telespectador como uma conversa informal que divide 

experiências e informações. 

Acreditamos na relevância desta pesquisa acadêmica tanto por exercitar uma 

metodologia possível para a análise televisiva e proporcionar um estudo sobre novos 

formatos. Ao pesquisar a televisão através de um programa de debate, levantamos dados 

significativos, que podem servir como fonte para outros trabalhos da área de comunicação, 

tanto para a análise televisiva, ou para os estudos dos meios de comunicação e suas 

estratégias.  
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ANEXO A - Decupagem dos programas 
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Programa 1 
Tema: Cinema 
Data: 30/07/2010 
 

1º Bloco 
 
KITTA - “O tema de hoje é um tema que eu adoro muitíssimo é uma coisa que eu adoro...”. 
PAULA - “Fomos nós que escolhemos...”. 
SIBILA - “Nós somos apaixonadas pelo cinema...”. 
KITTA - “Eu acho...”.  
PAULA - “Me lembro também em relação a isso...”.  
SIBILA - “Eu acho mágico, eu acho fascinante...”.  
SIBILA - “Me fascina...”.  
KITTA - “Eu acho que o cinema já era mágico desde aquela época...”. 
PAULA - “Eu gosto muito do Charles Chaplin...”.  
PAULA - “Sou apaixonada por aquele filme...”. 
KITTA - “Às vezes meus alunos me perguntam...”. 
KITTA – “O que me faz entrar na história...”. 
KITTA - “A gente chora, sapateia, come as unhas...”.  
KITTA - “Tem dois que eu gosto...”.  
KITTA – “É um filme que eu vou assistir hoje...”. 
KITTA - “E um filme que eu vou assistir hoje”.  
KITTA - “Comédia eu acho o gênero mais complicado...”.  
SIBILA - “Eu também... tem dois filmes que me encantam”.  
SIBILA - “Atualmente eu gosto desse romance com comédia, acho que me toca no 
sentimento...”.  
SIILA - “Eu gostei muito desse gênero de Três vezes amor...”. 
SIBILA - “Eu gostava muito dos filmes épicos que contava as histórias de Roma...”. 
SIBILA – “Eu gosto muito daquele filme Gladiador...”.  
SIBILA - “Filme que me pega...”.  
PAULA - “Tem gêneros que eu não gosto...”.  
PAULA - “Filme de ação é o tipo de filme que me cansa...”.  
KITTA - “Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já...”.  
KITTA - “Gostaria de saber de vocês que tão em casa pensam a mesma coisa que eu?”. 
 

2º Bloco 

KITTA - “No bloco anterior eu fiz uma pergunta para vocês telespectadores...”.  
SIBILA - “Bah! Gostei desse filme. Bah! Me emocionei de um jeito, aliás, tudo que toca 
com o Rio Grande do Sul...”. 
SIBILA - “Achei muito lindo...”.  
PAULA - “Eu não sou da área do cinema...”.  
PAULA - “Eu particularmente não assisti esse filme...”. (ao falar de Jacobina) 
SIBILA - “O Quatrilho é um filme bom...”. 
KITTA - “Eu acho que depende da história...”.  
SIBILA - “Quais são teus maiores desafios?”.  
KITTA - “Nesse filme eu sou produtora...”.  
KITTA - “Meu maior desafio é a captação...”.  
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KITTA - “Eu tenho comigo isso na minha produtora...”.  
KITTA – “Já teve cena no Absinto, no Ponto de Cinema, cena aqui na UNIFRA...”. 
KITTA – “Fez Viver a Vida... está neste na Forma da Lei...”. 
KITTA - “O Paulinho foi figurante...”.  
KITTA - “Eu acho que a parte mais difícil é a captação de recursos...”.  
KITTA - “A parte mais gratificante do meu trabalho é a produção...”. 
KITTA - “Eu adoro fazer cinema...”. 
KITTA - “Agora to trabalhando com um filme maior com mais recursos... acho isso 
gratificante...”.  
KITTA – “Vou agradecer o pessoal de Santa Maria...”. 
PAULA - “Para a nossa vivência são muito importante...”.  
PAULA - “Eu tava me lembrando a primeira vez que eu assisti o cinema...”.  
SIBILA - “Valorização de um talento de Santa Maria...”. 
KITTA - “O meu artigo ele fala exatamente sobre as representações nacionais nas telas...”.  
KITTA - “Eu fiz uma análise do nacional colocado nas telas...”.  
KITTA - “Fui selecionada...”.  
SIBILA - “Tem também aqui na Unifra...”.  
SIBILA – “O cineclube Unifra todos os sábados ás 16 horas...Com filmes ótimos...”. 
KITTA - “Nós vamos para o intervalo...”.  
KITTA - “O Paulinho já mandou avisar...”.  
 
3º Bloco 

KITTA - “Eu acho que uma das coisas mais importantes quem tem dentro do cinema...”.  
SIBILA - “Eu defino jornalista como contador de história...”.  
KITTA - “Eu digo para meus alunos...”.  
KITTA - “Eu já escrevi um roteiro...”. 
KITTA - “Eu digo sempre é o momento que a gente pega o controle...”.  
SIBILA - “Eu vi no Vídeo Show...”.  
KITTA - “Eu me lembro da minha infância...”.  
KITTA - “Eu fui umas cinco vezes ver Noviça Rebelde...”. 
KITTA - “Quem é que não dançou Nos tempos da brilhantina...”.   
SIBILA - “Como guria me marcou demais...”.  
KITTA – “Sim Maravilhoso...”. (se referindo ao filme Reds) 
SIBILA - “Eu também não acho um filme ultrapassado O Vento Levou...”.  
PAULA - “Esse filme me marcou intensamente...”.    
PAULA - “Na minha recordação esse filme foi muito marcante...”.    
PAULA - “Tem muitos filmes que me comovem...”.   
PAULA - “Tempos Modernos me encanta...”.   
PAULA - “É um filme que utilizo em sala de aula...”.   
PAULA - “Por incrível que pareça Paulinho!”.  
PAULA - “Foi tão emocionante aquilo...”.  
PAULA - “Eu lembro de ter assistido esse com 15 anos...”. 
KITTA - “É um filme muito bom...”. (referindo ao filme Carmen) 
PAULA - “É maravilhoso...”.  
SIBILA - “Recentemente eu gosto...”.  
PAULA - “A nossa sensibilidade...”.  
SIBILA - “Qual é pra ti o melhor ator...”.  
SIBILA - “Concordamos, eu também acho...”.  
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PAULA - “Eu não vou acampar até hoje em um lugar como aquele...”.  
PAULA - “Veja Paulinho!”.  
KITTA - “No próximo programa eu não vou estar...”.  
KITTA - “As minhas amigas estarão aqui...”.  
KITTA - “Na volta conto as novidades...”.  
KITTA - “A gente se encontra no próximo programa...”.  
 
Programa 2 
Tema: Comportamento 
Data: 27/08/2010 
 

1º Bloco 

KITTA - “Vera, nossa colega colorada...”   
KITTA - “Ontem teve uma passeata na Medianeira...”  
SIBILA - “Uma viagem da Kitta...”  
SIBILA - “Onde tu passou as férias Vera?”  
SIBILA - “Eu Passei planejando o semestre...”  
SIBILA - “Eu acho perfeito Kitta.”  
SIBILA - “Eu acho que uma das situações mais comum agora...”  
SIBILA - “Vocês acham...”  
KITTA - “A gente melhorou...”  
SIBILA - “Vera! O que é conceito de leitura crítica?”  
SIBILA - “Tem razão...”  
VERA - “Eu que sou de uma comunidade pequena...”  
KITTA - “Nós vamos falar no segundo bloco que nosso tempo esgotou.”  
KITTA - “Eu tava lendo um texto agora na minha viagem...”  
SIBILA - “A gente volta no segundo bloco, não saia daí!”  
 
2º Bloco 

KITTA - “Eu vi uma entrevista no Globo News...”  
VERA - “Aliás o secretário de segurança do rio é de Santa Maria...”  
SIBILA - “Eu acho muito exemplificador...”  
SIBILA - “Isso a gente pode ver numa matéria que tem no Fantástico de conciliação...”  
VERA - “A mim me impressiona profundamente...”  
SIBILA - “Me incomoda muitíssimo isso...”  
KITTA - “Eu fico mais chateada ainda...”  
SIBILA - “Kitta, tu que chegaste agora...”  
KITTA - “Eu já percebi em outras viagens...”  
KITTA - “Eu não via no Rio de Janeiro...”  
KITTA - “Aqui em Santa Maria...”  
KITTA - “Eu sou uma que paro para o pedestre passar...”  
VERA - “Eu parei na faixa de pedestre...”  
KITTA - “Você morou ali você sabe...”  
KITTA - “Eu vi um guarda de trânsito no Jô Soares...”  
KITTA - “Em Florianópolis...”  
SIBILA - “Eu tenho a impressão...”  
VERA - “Acho que vocês viram...”  
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VERA - “Mas Sibila!”  
VERA - “Hoje está nos fazendo falta a Paula aqui...”  
KITTA - “O Paulinho já avisou...”  
KITTA - “A gente volta jájá....”  
 
3º Bloco 

KITTA - “Eu já tinha participado de outros encontros...”  
KITTA - “Eu participei de encontros ótimos...”  
KITTA - “Eu encontrei grupos de jovens no aeroporto...” 
KITTA - “Eu gosto de viajar ver esses comportamentos....”  
KITTA - “Eu gosto de viajar e de ver exatamente essas diferenças...”  
VERA - “Queria retomar uma questão tua Sibila...”  
VERA - “Quer que nossos filhos respeitem um pouco mais...”  
SIBILA - “Eu vi no Bom Dia Brasil...”  
KITTA - “Eu presenciei uma briga no trânsito...”  
KITTA - “Eu concordo em gênero, número e grau...”  
SIBILA - “Então vamos fazer uma brincadeira entre nós...”  
KITTA - “Eu detesto quem menospreza nossa inteligência.” 
VERA - “Eu detesto a ignorância atrevida.”  
SIBILA - “Eu detesto a injustiça.”  
SIBILA - “O que te cativas?”  
KITTA - “O que me cativa são as pessoas que sabem ter humildade.” 
VERA - “Eu sou muito católica...”  
VERA - “Eu faço semanalmente exercícios de humildade...”  
SIBILA - “O que mais me cativa no comportamento é um comportamento transparente.”  
KITTA - “Eu tenho que fazer exercício para me controlar...”  
VERA - “Me incomoda...” 
SIBILA - “Me incomoda e me tira a vontade...”  
KITTA - “Nós vamos encerrar por aqui...”  
KITTA - “Agradecer as manifestações que temos recebidos, a demonstração de carinho...”  
KITTA - “A Paula também comentou ela continua no programa...”  
SIBILA - “Nosso telespectador percebeu o intuito do programa...”  
VERA - “Eu também agradeço...”  
SIBILA - “Eu agradeço...”  
KITTA - “Na próxima semana estamos de volta...” 
SIBILA - “Aceitamos sugestões...”  
KITTA - “Nosso email é...”  
KITTA - “Até a próxima semana...”  
 
Programa 3 
Tema: Sete de setembro 
Data: 03/10/10 
 

Bloco 1 

KITTA – “Até para vocês aí em casa pensarem...”. 
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SIBILA - “Até pouco tempo atrás tinha o desfile de todas as escolas. Eu fui uma das que 
desfilava...” 
SIBILA - “A bola hoje é da nossa historiadora” 
SIBILA – “Hoje me parece que o sete de setembro me parece mais um feriado...” 
SIBILA – “Acho que no Rio Grande do Sul a data do 20 de setembro tem mais um cunho de 
sentimento de pertencimento...” 
PAULA - “Sete de setembro é uma data...” 
SIBILA - “A minha mãe e a minha irmã a Vanda são professoras de história...” 
SIBILA – “Eu achava muito bacana... e quando eu estudava...”. 
KITTA - “A América Latina está num momento muito complicado com a imprensa, uma 
pauta que podemos discutir no próximo programa...” 
PAULA – “Pertencer à cidade de Santa Maria...”. 
KITTA – “No segundo bloco a gente discute essa questão...” 
KITTA – “A gente vai para o intervalo e volta já, já. Não saia daí” 
 
Bloco 2 
 
KITTA – “Pelo que eu li, não sou historiadora...”. 
PAULA – “Tem um texto clássico extremamente charmoso...” 
PAULA – “Tem um poema do Ferreira Gullar...” 
SIBILA – “A história antiga a que eu estudei...” 
SIBILA – “Eu adoro ler biografias...” 
SIBILA P/ PAULA – “Dessas narrativas cinematográficas de cunho histórico, qual tu 
achas...” 
PAULA – “Um filme que eu uso nas minhas disciplinas é Mauá...” 
PAULA – “O filme transformou D. João num glutão... (se referindo ao filme Carlota 
Joaquina) 
SIBILA – “Eu trabalhei com o Peninha  (Eduardo Bueno, jornalista) na Zero Hora...” 
PAULA – “A obra dele é uma popularização da história...” 
PAULA – “Qualquer um pode ser chamado de jornalista ou historiador, a regulamentação da 
nossa profissão ainda não passou pelo Senado...” 
SIBILA – “Kitta tu desfilou no sete de setembro...”  
KITTA – “Eu desfilei só uma vez...” 
KITTA - “Eu não tinha o interesse de participar do desfile...” 
KITTA – “Eu vou parar de falar de mim  
KITTA – “A gente volta já...”. 
 
Bloco 3 
 
KITTA – “Estamos discutindo sobre o sete de setembro já que daqui a pouquíssimos dias...” 
PAULA – “O Stalone fez declarações horrorosas recentemente...” 
KITTA - “Eu vou dar uma dica de filme... Em teu nome... é um filme que vale a pena ser 
visto...” 
SIBILA – “Tem um filme Leões e cordeiros... é bem interessante.” 
PAULA – “Filme com temáticas históricas... Batismo de Sangue é um filme belíssimo, Pra 
Frente Brasil...” 
PAULA – “Tem um livro que eu gosto muito Uma varanda sobre o silêncio do Josué 
Montello...”. 
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KITTA P/ SIBILA – “Trabalhaste com meus alunos e discutiu em sala de aula o filme 
Olga...” 
SIBILA – “Quero falar sobre essa violência que ocorreu no México, que vitimou um 
brasileiro... Tem um filme que eu passo para meus alunos... O Custo da coragem....” 
SIBILA – “Esse programa que era apresentado... O Linha direta, obrigada Paulinho.” 
KITTA – “Você quer participar do programa... nosso email é...” 
KITTA - “Agradecemos a audiência e nos encontramos na próxima semana...”. 
  
Programa: 4 
Tema: Animais de estimação 
Data: 10/09/2010 
 

Bloco 1 

PAULA – “Sou de uma família que tem muitos...” 
VERA – “Sempre tive muita ligação com os animais...” 
VERA – “Em 2001 meu filho recebeu de presente uma cadelinha...” 
VERA – “Eu confesso que tenho uma relação de paixão” 
PAULA – “Depois que eu vim para a faculdade a minha mãe foi adotando.......” 
VERA - “Lembrei de uma coisa que li... que dizia que Freud no final da vida se apaixona 
pelos cães...” 
SIBILA – “não posso citar todos os animais que tive...” 
SIBILA – “hoje eu uma poodle...” 
SIBILA – “Paulinho ainda tenho tempo...” 
SIBILA – “eu tinha 3 crianças pequenas...” 
SIBILA – “no próximo bloco vamos falar das responsabilidades...” 
 

Bloco 2 

SIBILA – “Estamos aproveitando que a Kitta não esta e estamos...” 
VERA – “Minha filha e vegetariana...”  
SIBILA – “A irmã Inacir, nossa pró-reitora...” 
PAULA – “Eu vejo pela minha mãe e pela minha vó que relutam em viajar...” 
PAULA - “A da minha vó é pequena e muito doce...” 
PAULA – “A poucas semanas flagraram uma inglesa que colocou o gato no cesto de lixo...”  
VERA – “Tenho uma amiga que recolhe animais de rua...” 
PAULA – “Os animais são importantes na recuperação de pacientes... em São Pedro do Sul 
tem um projeto de ecoterapia...”  
SIBILA – “No próximo bloco a Paula vai nos falar...” 
 
Bloco 3 
 
SIBILA – “No Rio Grande do Sul há uma relação forte do gaúcho com o cavalo...” 
SIBILA – “A gente vê essa relação do gaucho nos filmes...”  
PAULA – “Isso me lembra um livro do Ricardo Guiraldi, do Segundo sombra...” 
PAULA – “Meu avô não comeu carne durante um bom período...” 
VERA - “Eu me lembro que a minha sogra tinha uma...” 
SIBILA – “No 20 de setembro todas as cidades...” 
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VERA - “Gosto muito do meu marido vestido de gaúcho...” 
SIBILA – “Já que a Vera Chamou o Jaime Caetano Braun...” 
VERA – “Eu tenho uma descendência de alemão e italiano...” 
PAULA – “Me lembrei de filmes mais antigos, Corcel Negro...” 
VERA - “Vou dar uma dica importante, estou lendo Kutzi e vale a pena...” 
SIBILA - “Vou dar uma sugestão de filme...” 
SIBILA – “Obrigada pela audiência e até o próximo encontro...” 
 
Programa 5 
Tema: As surpresas que a vida nos reserva 
Data: 17/09/2010 
 

1º Bloco 

KITTA - “A gente vai debater aqui junto com vocês telespectadores que estão em casa...”  
PAULA - “Eu não consegui me desviar um pouco dessa questão dos mineiros...”  
PAULA - “Me fez pensar...”  
PAULA - “Eu só consegui pensar em coisas muito trágicas nesse aspecto da surpresa...”  
PAULA - “Como professora de história me reporta isso...”  
KITTA - “Eu confesso que acho que teria dificuldades...”  
KITTA - “Eu sinceramente acho que seria muito difícil para mim...”  
CARLA - “Eu vejo com muita relatividade essa questão do inesperado...”  
VERA - “Eu vejo que o inesperado pode ser um inesperado gratificante...”  
VERA - “Eu acho que ele sempre tem repercussão definitiva na vida das pessoas...” 
VERA - “Não acho, Carla que dependa do código ou do repertório...”  
KITTA - “Eu vou só chamar o intervalo que nós já fomos avisados...”  
KITTA - “A gente volta jájá...” 
 
2º Bloco 

KITTA - “Uma das coisas que eu vi na internet em relação aos mineiros na semana 
passada...”  
VERA - “As grandes tragédias também acontecem conosco...”  
VERA - “As nossas marcas aparecem todos os dias...”  
VERA - “Mas nós como seres humanos estamos expostos todos os dias a essa 
diversidades...”  
PAULA - “Eu não consigo ver com relatividade o nível de sofrimento em que essas pessoas 
estão passando...”  
PAULA - “Uma das coisas que acontecem conosco...”  
PAULA - “Eu me lembrei imediatamente do frei Tito...”  
PAULA - “Nossa vida cotidiana...”  
PAULA - “Me fez pensar..”  
VERA - “Meu analista costuma dizer...”  
CARLA - “Todos nós temos as nossas tragédias...”  
PAULA - “Quantos remédios a gente tem para não sofrer...”  
CARLA - “A poucos dias o caso da Cissa que perdeu o filho...”  
VERA - “Tu me lembraste um caso que é um dos relatos mais impressionantes que eu vi na 
minha vida...”  
CARLA - “A própria Glória Peres...”  
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KITTA - “Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente vai saber um pouquinho 
mais como cada uma de nós trabalha com seus momentos...”  
KITTA - “A gente volta já já...”  
 
3º Bloco 

KITTA - “Eu tava falando no intervalo...”  
KITTA - “Eu me lembro de uma amiga minha...”  
KITTA - “Eu acho que a gente tem que dar tempo sim...”  
VERA - “Eu não quero ser piegas...”  
KITTA - “A minha mãe está com uma idade bem avançada...” 
PAULA - “Me lembro de uma moça que foi atriz, cometeu suicídio...”  
VERA - “Eu vejo essas atrizes... muito bem conservadas...”  
PAULA - “Me lembro daquele filme Me ensina a viver...”  
VERA - “É quase a minha idade...”  
PAULA - “Nem vem é muito distante da tua idade, que eu sei a tua idade...”  
VERA - “Parece que as pessoas têm mais medo de perder a juventude do que perder a 
vida...”  
KITTA - “Nós vamos encerrando o programa por aqui...”  
KITTA - “nós vamos ficar por aqui e na próxima semana a gente volta...”  
KITTA - “Até a próxima semana, obrigada pela audiência...” 
 
Programa 6 
Tema: Saúde 
Data: 01/10/10 
 

1º Bloco 

PAULA - “A mim me surpreende mais ainda...”  
PAULA - “Tenho várias amigas que são do setor da saúde...”  
PAULA - “Eu vejo uma sociedade ainda acomodada...”  
KITTA - “nós vamos discutir no próximo bloco em que a Carla também vai ter que falar...”  
KITTA - “A gente vai para o intervalo e volta jájá...” 
 

2º Bloco 

CARLA - “Existem alguns pontos que me irritam mais...”  
CARLA - “Eu me lembro que com sete anos eu sabia...”  
CARLA - “Como a gente já viu aqui pelo trabalho muito bem feito dos alunos na TV...”  
CARLA - “Eu desabafei...”  
VERA - “Eu me comovo também...”  
KITTA - “A última vez que eu me lembro de participação do povo brasileiro...”  
KITTA - “Me referi ao povo argentino...”  
CARLA - “Eu fico pensando no juramento, o meu eu achei lindo...”  
CARLA - “Por ser professora, gosto muito do que eu faço...”  
CARLA - “Há poucos anos eu fiz uma reportagem sobre isso para o impresso...”  
KITTA - “Eu coloco para encerrar esse bloco...” 
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KITTA - “Nós vamos continuar pensando nisso no próximo bloco, a gente vai para o 
intervalo e volta jájá...” 
 

3º Bloco 

VERA - “Estamos falando aqui como usuárias, como cidadãs...”  
VERA - “A gente fala da vivência que a gente tem...” 
VERA - “Eu tenho bons candidatos...”  
PAULA - “Outro dia eu vi uma coisa tão, me diminuiu como ser humano...”  
KITTA - “Isso nós vamos discutir num próximo programa...”  
KITTA - “Outra coisa que também é pauta para um próximo programa...”  
KITTA - “Pra encerrar o programa de hoje...”  
KITTA - “Nós temos só três minutos...”  
KITTA - “Eu já ouvi isso de uma secretária de um médico aqui em Santa Maria...” 
KITTA - “Eu não estou satisfeita com o meu plano...”  
KITTA - “A gente termina o programa desejando que todo mundo tenha bastante saúde...”  
KITTA - “Passe um bom final de semana...”  
KITTA - “No próximo programa a gente vai estar debatendo...”  
KITTA- ”Se você tiver alguma pergunta mande para nós...”  
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ANEXO B - Entrevista com a jornalista e apresentadora do programa Momento 

Feminino, Sibila Rocha. 
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A jornalista e também apresentadora do programa, Sibila Rocha explica o Momento 

Feminino desde seu formato, produção até a apresentação do programa. O programa foi 

concebido através de uma percepção de que existe um espaço importante nos dispositivos 

midiáticos para a informação comentada, explica Sibila. A partir disso foi montado o grupo 

composto por uma jornalista âncora, Maria Cristina Tonetto, uma jornalista observadora 

como se define a apresentadora Sibila Rocha, uma historiadora responsável pela 

contextualização histórica e social realizada pela professora e também apresentadora Paula 

Bolzan e a doutora em literatura, Vera Prola, Responsável pela leitura crítica das formas 

como as narrativas são apresentadas na mídia. 

Depois de apresentado o grupo, Sibila explica a proposta do programa dentro do 

contexto de conversação dirigida. Para a apresentadora a atração representa um conjunto de 

saberes, que em 40min, permite uma conversa dirigida que instiga a reflexão dos 

acontecimentos do mundo. A aproximação com o telespectador também é um aspecto forte 

no programa, as apresentadoras têm o cuidado de debater com um olhar mais localizado nas 

próprias experiências e por se tratar de um programa apresentado por pessoas ligadas a 

instituição. “Ainda que possua debates sobre grandes temas da contemporaneidade, busca-se 

uma aproximação, existe um comprometimento local, com a realidade da qual fazemos 

parte”, explica a jornalista. 

A escolha dos temas é um fator importante no programa. Os temas são pensados com 

muito rigor por que o programa não é ao vivo, então não é possível dispor da informação do 

dia. Em função disso se tem o cuidado de não cair na mesmice em função das temáticas. Os 

temas são assuntos do cotidiano como sustentabilidade violência, consumo, entre outros. As 

questões são aprofundadas historicamente e socialmente, esclarece Sibila. 

Como jornalista a apresentadora coloca que a pesquisa do que está sendo pautada na 

mídia é algo intrínseco de uma profissão que consome mídia, e ressalta que nos debates não 

é colocado nenhum juízo de valor, mas questionam-se os motivos dos tradicionais 

problemas. O formato do programa tem o objetivo de aproximar o telespectador. O 

Momento Feminino reconstrói um espaço próximo como uma sala de estar. Durante o 

programa damos relatos pessoais de filmes, viagens, emoções e saberes sempre com a 

responsabilidade de se mostrar verdadeira e que mesmo amigas discordamos, lembra Sibila. 

Quanto às transformações do Momento Feminino, depois de um ano no ar, a 

apresentadora relata que nos primeiros programas existia uma preocupação maior e abordar 
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uma única temática durante os três blocos. Hoje isso foi alterado, em cada bloco a temática é 

alterada e busca dar mais agilidade para as discussões apresentadas. 
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ANEXO C – Imagens dos programas utilizados na análise 
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Imagem 1 

Programa exibido dia 30/07/2010 

A historiadora Paula Bolzan, e as jornalistas Sibila Rocha e Maria Cristina Tonetto. 

 

 

 

Imagem 2 

Programa exibido dia 27/08/2010 

Sibila Rocha, Vera Prola e Maria Cristina Tonetto. 
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Imagem 3 

Programa exibido dia 03/09/2010 

A jornalista Sibila Rocha, a historiadora Paula Bolzan e Maria Cristina Tonetto. 

 

 

 

Imagem 4 

Programa exibido dia 10/09/2010 

Paula Bolzan, Vera Prola e Sibila Rocha 
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Imagem 5 

Programa exibido dia 17/09/2010 

A convidada Carla Torres, Vera Prola, Paula Bolzan e Maria Cristina Tonetto. 

 

 

 

Imagem 6 

Programa exibido dia 01/10/10 

Carla Torres, Vera Prola, Paula Bolzan e Maria Cristina Tonetto. 
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