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RESUMO
Esta pesquisa se situa conceitualmente na sociedade de consumo, marcada pela presença a
mídia de massa na construção das relações sociais e do imaginário dos indivíduos.
Fundamenta-se no princípio de que o apelo ao consumo acontece para com todos aqueles que
são sujeitos às mensagens dos meios de comunicação, ou seja, a praticamente todos os
cidadãos. Nesta sociedade, os vínculos com partidos políticos, movimentos de classe,
sindicatos e demais ações sociais não bastam para responder às reivindicações e
representações dos cidadãos. O direito ao consumo também é conclamado por aqueles
inseridos neste contexto, em que consumir parece ser uma relação de direitos e deveres do
cidadão. O trabalho discute o processo de construção do consumo como elemento da
cidadania. Apresentamos um estudo quantitativo e qualitativo do programa Mais
Você exibido durante o ano de 2009 que buscou identificar como o consumo é apresentado.
Palavras-chave: Cidadania; comunicação; consumo; programas femininos; Mais Você.
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ABSTRACT
This research paper is conceptually based on the consumer society, attended by the mass
media in building social relationships and the imagination of individuals. It is centered on the
principle that the appeal to the consumption happens to all those who can obtain messages
from the media, i.e., mostly all citizens. In this society, the links with political parties, unions
and other social actions are not enough to respond to citizens' claims and requirements. The
right to consumption is also requested by those included in this context in which consuming
seems to be a matter of rights and duties of citizens. Our study carries out the construction
process of consumption as part of citizenship. We present a quantitative and qualitative study
of the TV show, Mais Você, during the year 2009 which aimed to identify how consumption
is presented.
Keywords: citizenship, communication, consumption, women's TV shows; Mais Você.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo parte do paradigma da sociedade de consumo (BAUDRILLARD,
1995), marcada pela presença da mídia de massa na construção das relações sociais e do
imaginário dos indivíduos (SILVERSTONE, 2002; MARCONDES FILHO, 1994).
Fundamenta-se, ainda, no princípio de que o apelo ao consumo é propício a todos aqueles que
estão sujeitos às mensagens dos diferentes meios de comunicação, ou seja, a praticamente
todos os cidadãos. Nessa sociedade, os vínculos com partidos políticos, movimentos de
classe, sindicatos e demais ações sociais não bastam para responder às reivindicações e
representações dos cidadãos (QUESSADA, 2003). O direito ao consumo também é
conclamado por aqueles inseridos nesse contexto, em que consumir é uma relação de direitos
e deveres do cidadão (GARCÍA CANCLINI, 2006). O indivíduo deve desempenhar o papel
de consumidor para, como coloca Bauman (2008) ser considerado cidadão. Estar excluído do
mercado de consumo é, nessa perspectiva, estar excluído da sociedade e também do exercício
pleno da cidadania.
A pesquisa que aqui apresentamos procura, portanto, explorar a questão de como
o consumo é apresentado pela mídia de massa, especificamente a televisão, em um estudo
sobre programas que misturam diferentes gêneros televisivos (ARONCHI DE SOUZA,
2004). Trataremos de informação, entretenimento e publicidade. Gêneros com conteúdos,
objetivos e responsabilidades distintos que se fundem nos programas híbridos1. Buscamos
perceber “se” e “como” o consumo é mostrado e relacionado à noção de cidadania. Daremos
destaque à maneira pela qual programas híbridos apresentam o que é cidadania, quais valores
eles ligam à construção do que é “ser cidadão”.
Para responder à pergunta que move esta pesquisa, optou-se por realizar um
estudo sobre o programa feminino Mais Você, exibido pela Rede Globo de Televisão,
apresentado por Ana Maria Braga com a companhia do fantoche de papagaio, Louro José, nas
manhãs de segunda a sexta-feira. O programa mescla diferentes gêneros televisivos e, por tal
motivo, não se enquadra em nenhuma categoria específica. Ele é classificado, muitas vezes,
como entretenimento, mas também exibe quadros com caráter jornalístico, cultural, entrevista,
serviços, entre outros.

1
Entendemos gêneros na perspectiva bakhtiniana, como estruturas estáveis de enunciados. A discussão sobre gêneros será
apresentada no item 3.5.
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Foi realizado um estudo sobre a construção da cidadania, refletindo como esta
noção (de cidadania) relaciona-se com o consumo na formação da identidade e na relação de
pertencimento a uma sociedade.
De forma secundária, procuramos identificar como os gêneros e formatos
televisivos se mantêm – mesmo em programas híbridos – e se, de alguma maneira, o fato de
não se ter previamente determinado o tipo de conteúdo do programa pode influenciar na
maneira como os valores são expostos.
Essa pesquisa2 foi realizada em etapas durante cerca de 24 (vinte e quatro) meses
no Programa de Pós graduação em Comunicação Social – mestrado em Comunicação, da
Universidade Federal de Goiás. No primeiro momento, buscamos discutir as diferenças entre
as perspectivas dos autores acerca dos conceitos capitais do trabalho: cidadania, comunicação,
consumo. Adotamos a perspectiva de autores que entendem a cidadania relacionada à vida em
sociedade, à identidade e ao pertencimento (GARCÍA CANCLINI, 2006; CORTINA, 2005;
DAGNINO, 1994; SOUZA, 2006). Os estudos sobre comunicação levaram-nos a pesquisar os
veículos de massa, especificamente a televisão. Buscamos traçar uma breve perspectiva
histórica para perceber as peculiaridades do modelo televisivo implantado no Brasil e explorar
as peculiaridades da linguagem televisiva na construção da realidade e também do imaginário
dos brasileiros (BERLO, 1972; BUCCI, 1996; MARCONDES FILHO, 1994, 2001; SODRÉ,
2001). A evolução dos gêneros – que partem da literatura e são absorvidos pela linguagem
televisiva – aparecem, então, na análise dos gêneros híbridos em televisão (ARONCHI DE
SOUZA, 2004; BAKHTIN, 2003; DUARTE; CASTRO, 2007). Ainda na questão dos gêneros
híbridos, nos preocupamos em analisar a mistura de conteúdos jornalísticos e publicitários. As
inserções de merchandising tie in3, (TRINDADE, 2007), comuns em programas como o que
analisamos, são colocadas em pauta numa discussão sobre objetivos, finalidades e
responsabilidades dos comunicadores que optam por misturar conteúdos tão diversos.
Os resultados da análise de conteúdo de 31 (trinta e um) programas Mais Você
exibidos em 2009 são apresentados na última etapa. Identificamos as temáticas mais
freqüentes, as construções formuladas a respeito da cidadania e do consumo, bem como a
representação e os valores relacionados ao gênero feminino. A preocupação em abordar a
temática do gênero se deu não apenas por “feminino” dar nome ao grupo de programas como

2

A pesquisa só foi possível graças ao apoio e financiamento da Universidade Federal de Goiás.
Denomina-se merchandising tie in o tipo de publicidade inserida no programa, amarrada ao conteúdo do mesmo. É um tipo
de inserção publicitária que designa a menção ou aparição de um produto, marca ou serviço ao consumidor em programas de
televisão, filmes ou espetáculos. (RABAÇA; BARBOSA, 1978)
3
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o que analisamos, mas também por a cidadania da mulher ter sido construída de maneira
diferente da do homem, como veremos no item 3.2. Além disso, o consumo é muitas vezes
percebido como atitude feminina e a mulher é a responsável por várias das decisões de
compra da família.
Podemos adiantar que o programa mantém a tradicional “receita” dos programas
voltados prioritariamente para o público feminino, exibidos desde o início da televisão no
Brasil4: novidade, moda, saúde, beleza, filhos e alimentação. Atualizações e inovações
também foram identificadas e serão apresentadas no item 5.
Nossa pretensão não é esgotar o assunto, nem tampouco formular teorias.
Queremos chamar a atenção para outras construções de cidadania que extrapolem os limites
do político e do civil, observando que o cidadão possui também necessidades que podem ser,
e muitas vezes o são, atendidas pelo consumo. Isso não significa dizer que ser cidadão é ser
consumidor e vice-versa. Não exclusivamente. Ser consumidor é uma das características que
compõem o cidadão na sociedade contemporânea. O cidadão é também um consumidor.

4

Como veremos adiante, em 1950 era veiculado o programa “Revista Feminina” pela TV Tupi.
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2. O OBJETO
Os programas femininos têm, desde os primeiros momentos da televisão
brasileira, ocupado espaço na programação, como apontam Braune e Rixa (2007). São
programas que procuram atender à demanda desse segmento específico (formado por
mulheres) e visam não apenas serem úteis atendendo às necessidades desse target5, mas,
também, se colocam como uma “companhia” das mulheres nas atividades diárias. Portanto,
mesmo que não seja o objetivo principal do estudo, é importante analisar também as
construções/representações da mulher no Mais Você.
Assim, entenderemos os produtos televisivos, inspirados na chamada imprensa
feminina, a partir da ideia de que neles há articulações sociais, culturais e econômicas, em que
se inclui também a noção de cidadania. Os programas femininos refletem valores e ideologias
da sociedade em que estão inseridos, seriam como espelhos que refletem o modelo ideal de
família, mulher e consumo.
Essas articulações (sociais, culturais e econômicas) se estabelecem a ponto de ser
possível encarar a imprensa feminina como “termômetro dos costumes da época” (BUITONI,
1986, p.24). Partindo da intimidade não recíproca à distância (THOMPSON, 1998) esses
programas simulam uma relação de proximidade e amizade com as receptoras. Com base
nessa relação simulada, mas aparentemente real com o público, apresentam comportamentos,
fazem juízo de valor, mostram como a mulher deve se portar, pensar e agir nas mais diversas
situações da vida doméstica e pública. A apresentadora assume diversos lugares de fala.
Algumas vezes é a amiga, outras a especialista, outras a conselheira, outras a mulher mais
moderna que passa seus conhecimentos para aquelas que ainda não tiveram acesso, para citar
alguns dos “papéis” que a apresentadora assume. De acordo com a temática, a abordagem e o
destaque dados ao assunto, o programa dita regras e reitera os valores da cultura dominante,
como veremos adiante.
Uma característica importante refere-se ao fato de que as funções dos programas
para televisão (que são construídos sob o argumento de entreter e informar) não são
transparentes e não visam apenas conselhos práticos ou lazer. Os programas femininos são
apresentados como tendo a finalidade de facilitar a vida da mulher em quase todas as tarefas a
que lhe são atribuídas. Tal argumento é utilizado desde o início da imprensa feminina, como

5

Expressão de língua inglesa que quer dizer alvo. Em marketing é usada como equivalente à expressão público-alvo, ou seja,
aquela parte do público ou do mercado que determinado produto ou programa deseja atingir.
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aponta Buitoni (1986), e se mantém até os dias de hoje, como é possível notar a partir da
análise das chamadas e das falas enunciadas no decorrer dos programas.
Dessa forma, a imprensa feminina (e os programas de televisão que visam as
mulheres) funciona como um “pequeno manual de instruções para a vida moderna” é ditado,
ensinado e reiterado nesses programas. E, para ensinar a se viver em sociedade da melhor
maneira – e, portanto, a ser cidadão – os referidos programas abordam temáticas das mais
diversas.
No caso da televisão, esses programas trabalham com vários formatos e gêneros
televisivos que se misturam para satisfazerem “necessidades” tão diferentes como gestão da
casa, organização doméstica, alimentação, saúde da família, lazer, novidades, beleza,
artesanato, moda, comportamento, mercado de trabalho, (destacadamente o informal, como
veremos) entre tantas outras temáticas que envolvem o universo feminino e ligam-se ao
âmbito doméstico.
Assim, os programas femininos poderiam colaborar para, como apresenta Eugênio
Bucci (2005), mover os limites entre o público e o privado, o masculino e o feminino, o
político e o doméstico. Para o autor, a mídia tem atuado como protagonista na medida em que
estabelece um novo espaço público (BUCCI, 2005) e articulado novas representações das
relações de gênero e dos papéis sociais. Identificamos essas mudanças na história dos
programas femininos.

2.1

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO OBJETO
Estudos como o de Hamburger (2007) evidenciam a influência da cultura de

massa na compreensão das novas relações, papéis e comportamentos. A autora apresenta um
estudo realizado em vários países, atrelando o surgimento da cultura de massa ao feminino,
associando-a ao ambiente e ao âmbito privados. Ela explicita a frágil oposição realizada por
alguns trabalhos acerca da cultura de massa que polarizam a esfera pública (ou seja, o
ambiente político e as questões sobre trabalho) como sendo masculina e no outro pólo a esfera
privada (relacionada à vida doméstica e familiar) como feminina6.
Em meados de 1950, quando se estabeleceu na realidade brasileira, a televisão
estava inserida no âmbito privado, dentro das casas e falando com a mulher, que naquela
época não trabalhava fora e ocupava-se fundamentalmente da casa, dos filhos e do marido. A
6

Exploraremos essa relação público/masculino e privado/feminino, com foco na perspectiva da comunicação e não
estritamente da política, no item 3.2.
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TV destacava, nesse cenário, os valores masculinos e reforçava a oposição público/masculino
e privado/feminino. Ou seja, reforçando os valores dominantes da sociedade em questão,
como aponta Martín-Barbero (2006), para quem os meios de comunicação articulam a cultura
numa realidade em que os conflitos passam a ser resolvidos no campo do imaginário.
Com as mudanças sociais e midiáticas que implicaram no surgimento da chamada
cultura de massa (sobre o qual os estudos de Martín-Barbero versam) a esfera pública passou
a abordar temas relacionados ao universo e ao interesse feminino (não mais exclusivamente
ligados à rotina doméstica e à família). O muro que separava os domínios público e privado relacionados especificamente às questões de gênero - estaria desmoronando. Por meio da
hibridização da linguagem jornalística e elementos da ficção, alguns programas passaram a
tratar dos repertórios nacionais e se firmaram como elemento de conexão entre espaço público
e privado.
Nesse cenário, o jornalismo de serviço7 atuou no processo de vínculo entre espaço
público e privado ao se propor a prestar assistência e ser útil ao receptor. Esse tipo de
jornalismo parece ligar-se, em um primeiro plano, ao universo e ao público feminino.
Jornalismo de serviço teria o propósito de guiar as leitoras, prepará-las para serem
consumidoras de produtos, serviços e direitos sociais.
Como explica Buitoni (1986, p.20), jornalismo de serviço seria “uma expressão
corrente, que pode significar toda matéria ou informação que preste um serviço à vida
cotidiana do leitor.” Esse tipo de jornalismo não se definiria pelo assunto em pauta, “mas pela
maneira de veiculá-lo. De qualquer forma, [esse tipo de jornalismo] está intimamente ligado à
economia de consumo” continua a autora.
O jornalismo de serviço se preocuparia não apenas com a informação, seu foco
estaria também em mostrar fatos e ações que pudessem contribuir para melhorar qualidade de
vida do cidadão. São privilegiadas as informações que tornem este receptor mais saudável, em
melhores condições de trabalho, mais apto a gerir seu tempo e seu orçamento.
Por meio de matérias classificáveis como serviço, os produtos midiáticos abordam
temas relevantes ao chamado “universo feminino” não só informando, mas, principalmente,
ensinando como agir. Ensinando sobre obrigações e direitos, sobre papéis sociais e funções do
Estado, ou seja, ensinando a ser cidadão8.

7

Jornalismo de serviço é um tipo de jornalismo cujo objetivo seria guiar os leitores e prepará-los para a vida (EIDE, 1997). O
jornalismo de serviço pretende ensinar o seu receptor a poupar tempo e/ou dinheiro em atividades diversas.
8
Em um dos programas analisados, Ana Maria Braga explica os procedimentos para agendamento de audiência com o
presidente da república.
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É interessante observar que o jornalismo de serviço se vinculou à idéia de mostrar
algo concreto, material, de uso prático, eventualmente ligado a um bem de consumo, a coisas
passíveis de serem compradas, alugadas, trocadas, elaboradas. Assim, presta-se um serviço
ensinando valores de cidadania diretamente ligados ao ato de consumir.

2.2 OS PROGRAMAS FEMININOS
Os programas femininos e os magazines voltados para mulheres mantêm, entre si,
certas semelhanças que permitem classificá-los em um gênero específico: o gênero feminino.
Ambos apresentam uma organização retórica individual típica e têm uma função peculiar.
Também são vistos como tipos específicos de textos porque estão associados a contextos
sociais específicos, constituindo processos e ações sociais e, por isso, se ligam a práticas
sociais próprias (MEURER, 2000).
Os programas feitos especialmente para o público feminino preocupam-se em
instruir as telespectadoras a serem consumidoras (de produtos, serviços e direitos). Assim, tais
programas podem ser entendidos como “mercadorias produzidas, com fins lucrativos, por
uma empresa que depende do consumo para sobreviver” (PINHEIRO, N., 2002, p. 4) e se
relacionando com a lógica do mercado, como considera a autora. Outro elemento a ser
considerado em nossa análise remete ao modelo de televisão implantado no Brasil: um
modelo definitivamente comercial, como será abordado no item 3.6.
Os programas femininos se constroem a partir da relação entre informar e o
entreter. Algo como a lógica do ‘fazer saber’ (ligada à informação) somada à do ‘fazer ter
prazer e divertir’ (característica do entretenimento) e do ‘fazer querer comprar’, que
instauraria os interesses do mercado. Portanto,

[...] pode-se considerar que os magazines femininos são produtos que vendem
produtos. São, portanto, textos que evidenciam o poder do mercado, mostrando,
inclusive pela sua organização textual básica, como a existência dessa lógica reforça
e é reforçada pelas estruturas econômicas que movimentam a sociedade
(PINHEIRO, N., 2002, p.5)

Para a autora, as revistas femininas televisivas seriam usadas com fins comerciais,
não apenas no sentido de divulgação dos produtos de grandes empresas que produzem para o
público feminino e para as necessidades domésticas, mas apontam também para a tendência
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de vendas diretas por meio de telemarketing9 nos programas. Seria o que a autora define como
marketização, “processo que se ‘traveste’ de informação e/ou entretenimento, gerando tensões
para as mulheres” (PINHEIRO, N., 2002, p. 5).
Esse processo em que informação e entretenimento se mesclam será abordado no
item 3.5, a fim de dimensionarmos como estas tensões apresentadas por Najara Pinheiro
(2002) podem interferir na construção dos conteúdos que não se definem previamente como
informação, entretenimento ou publicidade.
Baudrillard (1995), apresentava a mulher ligada aos seus bens materiais, aqueles
objetos domésticos tão característicos da sociedade de consumo e que muitas vezes são
apresentados por programas femininos. Esses programas estariam, dessa forma, cumprindo
uma função econômica (de incentivo ao consumo desses eletrodomésticos) e também uma
função de prestígio ao remeter a valores da ociosidade aristocrática ou burguesa em que era
valorizada a “mulher do lar”, que não produzia.

2.3

DAS PÁGINAS PARA A TV
Buitoni (1986) considera que os programas de mídia eletrônica formatados para

mulheres tenham sido calcados nas formas impressas. Para ela, “o poder da configuração
revista é tão grande que influencia até outros meios não impressos, como programas de rádio
e TV” (BUITONI, 1986, p.57). Os programas televisivos foram versões dos magazines,
periódicos femininos, folhetins, revistas ilustradas e revistas femininas acrescidas de
movimento. (BRAUNE; RIXA, 2007).
Os impressos dirigidos para a mulher do início do século XIX e XX tentavam
abranger todos os assuntos que pudessem ser interessantes para ela. As publicações do século
XIX abordavam moda e cinema, ditavam como a “senhora” deveria agir para ser uma notável
dama e esposa. O consumo aparecia nessas publicações não apenas nas páginas de anúncios
publicitários. Os editoriais e textos das revistas ensinavam que a dama deveria fumar, usar
fitas de cetim, vestidos delicados etc.
Entre os enfoques centrais estavam novidades e utilidades. As temáticas variavam
de acordo com o momento histórico, porém, de maneira geral, se mantinham em torno de
casa, culinária, moda, saúde da família, romance, enfim, “dissesse respeito material e
9
O telemarketing é compreendido como a utilização, pelo marketing, dos meios de telecomunicação e de informática, com o
objetivo de realizar vendas pessoais por meio de contatos que não ocorrem diretamente face a face (DANTAS, 1994).
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moralmente à família, sendo assim [as leitoras] receberiam bem qualquer idéia prática que
lhes facilitasse a vida.” (BUITONI, 1986, p.30). Ainda sobre a imprensa feminina, a autora
destaca uma das publicações de maior sucesso no final do século XIX, a norte-americana
Lady’s Home Journal, que obedecia três linhas editoriais básicas: aperfeiçoar o gosto,
apresentar temas de interesse público e defender certas causas, às vezes triviais, às vezes
idealistas. Como coloca Buitoni (1986), a proposta editorial da publicação americana tinha a
intenção de ensinar a dona de casa, de formar a mulher que é mãe de família, chefe da casa.
Ela deveria se enquadrar nos padrões de gosto, estilo de vida e até em causas sociais ou
políticas que dissessem respeito a esse grupo de mulheres.
O interesse público não aparecia como ligado à pratica da cidadania civil ou
política, mas apenas como pauta para conversas em eventos sociais. A formação política não
objetivava a conscientização sobre direitos e deveres, a mulher precisava saber de assuntos de
interesse público para agradar ao marido e se comportar adequadamente em sociedade.
Rixa (2000) descreve que desde a TV Tupi já eram produzidos programas
destinados às mulheres, especialmente às donas de casa. O autor aponta “Revista Feminina”,
apresentado por Lolita Rios e “No mundo feminino”, com Maria de Lourdes Lebert e
Elizabeth Darcy, como pioneiros. Estes programas foram exibidos no início dos anos 1950.
De acordo com ele (RIXA, 2000, p. 156), “sem dúvida o primeiro programa feminino diário
importante foi ‘Revista Feminina’”, que chegou a ser apresentado também por Teresa Gregori
em março de 1958.
A ligação da imprensa feminina com a publicidade e o interesse comercial se faz
notar desde esse programa. Como explica Buitoni (1986), o programa era de propriedade de
uma empresa que fabricava produtos para o público feminino, que fora lançada em 1914. Esse
perece ter sido o primeiro caso de uma indústria brasileira intervir decisivamente em um tipo
de mídia destinado para as mulheres. Sobre o assunto, Buitoni descreve

Esta publicação foi o exemplo mais perfeito da vinculação imprensa/indústria
nascente/publicidade, pois deve sua existência a uma bem-montada sustentação
comercial, hoje ingênua, mas muito eficaz na época. (...) A revista era de
propriedade da Empresa Feminina Brasileira, que fabricava e comercializava
produtos destinados às mulheres, desde cremes de beleza a livros de culinária,
romance, etc. (BUITONI, 1986, p.44)

Outro programa de destaque comandado por Hebe Camargo, em 1957: “O mundo
é das mulheres”, na TV Paulista. Durante a década de 1950, marcada pela chegada da TV e
pelo maior desenvolvimento da industrialização no país, a mulher ainda não era encarada
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como público, mas começava a ser inserida no mercado de consumo. Como descreve Buitoni
(2009), a urbanização e a concorrência criaram a necessidade de os jornais transformarem as
seções femininas em suplementos. Os assuntos abordados pela imprensa feminina variavam
entre noticiário de modas, perfumes, cosmética e psicologia10.
Nesse período, o otimismo eufórico inspirado por Juscelino Kubitschek era
reiterado na imprensa feminina e nos primeiros programas de TV. A mulher, apesar dos
avanços econômicos e do progresso, ainda precisava ser bela. A beleza era um atributo
necessário para conservar o namorado e levá-lo ao altar. Além de bela, encantadora –
independente da idade. As publicações femininas da época “chamavam a mulher a trabalhar
fora, mas chamavam com mais força ainda para ficar em casa”11, como destaca Buitoni (2009,
p. 103).
“Sempre Mulher” foi, de acordo com Esquenazi (1993), o primeiro programa
feminino da TV Globo entre abril e agosto de 1965. Criado pela jornalista Edna Savaget, o
programa era apresentado por Célia Biar. Com o foco em matérias de jornalismo de serviços e
organizado em quadros e pequenas reportagens sobre moda, economia doméstica, culinária,
saúde e cultura, a apresentadora ainda entrevistava autoridades do Rio de Janeiro e
especialistas de diversas áreas. Para a autora,
Foi Edna a primeira pessoa a levar para um estúdio de TV escritores, pintores,
médicos de todas as especialidades, além de promover dezenas de cursos de
artesanato, primeiros socorros e parto sem dor (ESQUENAZI, 1993, p. 44)

O artesanato sempre apareceu como alternativa de renda extra para a dona de casa
e continua sendo pauta dos programas femininos. A relação com o trabalho informal é forte, a
mulher é incentivada a produzir para vender para amigas, parentes e vizinhas.
Entre os meses de maio e dezembro em 1965 a TV Globo exibiu “Clube das
Garotas”, destinado ao público feminino. Diferente dos programas que falavam com as donas
de casa, este era destinado às jovens. O programa era exibido aos sábados, sob o comando de
Sarita Campos. As temáticas giravam em torno do “mundo feminino”, assuntos como beleza,
moda e concursos de misses, intercalados por atrações musicais, compunham a pauta do

10
A obra de Buitoni (2009) analisa uma crônica veiculada em O Estado de São Paulo em 25 de setembro de 1953 que
apresenta a grafologia como importante ferramenta auxiliar da psicologia. No programa Mais Você de 19 de agosto de 2009
a grafologia foi o tema principal. Cinqüenta e seis anos depois, o assunto foi tratado evidenciando importância e utilidade
dessa ciência e, ainda, apresentou dois livros lançados por um especialista no assunto.
11
O incentivo para que a mulher permaneça no ambiente doméstico também é identificado no Mais Você. A mulher é
convidada a “ganhar dinheiro extra” vendendo peças de artesanato ensinadas no programa ou guloseimas apresentadas pelo
quadro “Culinária”.
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programa, como apontam os registros da emissora.12. Na década de 1960, a mulher já estava
inserida na sociedade de consumo. Prova disso era que as revistas femininas traziam cada vez
mais anúncios publicitários. A mulher passava a ser percebida como público e como
consumidora. Buitoni descreve que havia

[...] mais páginas a cores, mais ‘reportagens’ de moda, matérias ensinando a
comprar melhor eletrodomésticos, etc.: o projeto editorial de cada veículo dirigido
às mulheres tem em vista o consumo em primeiro lugar (BUITONI, 2009, p. 104),

Nessa época, continua a autora, tudo que aparecia em uma revista estava
diretamente ligado ao produto ou servia de atrativo para que a revista fosse comprada e
divulgasse a publicidade nela contida.
Temas mais polêmicos já apareciam timidamente nas publicações femininas:
liberdade, sexo, desquite e depoimentos de mães solteiras.13 Nem por isso os assuntos ligados
ao lar e à família deixavam de aparecer. A mulher dessa época é “uma rainha [do lar]
insatisfeita, embora dificilmente o confesse, mesmo a si própria” (BUITONI, 2009, p. 108).
Ela é a rainha de um reino em que sua felicidade (e sua vida) se justifica em outras pessoas. A
mulher é a esposa (do marido), a mãe (dos filhos), a rainha (do lar).
Voltando à televisão, a Rede Globo apresenta em 1965 (entre os meses de outubro
a dezembro), o programa “Encontro”, nas tardes de segunda a sextas-feiras. Apresentado por
Paulo Araújo, Yara Sarmento e Léa Bulcão. Era voltado para mulheres e trazia informações
sobre moda, saúde, enfermagem, cinema, pintura de tecido, balé, decoração e poesia. Um
assunto abordado pelo programa e que não aparecia nas pautas dos outros desta época era a
direção de automóveis. Percebemos aí sinais do início da independência feminina como pauta
dos programas. Além disso, outra parte interessante do programa eram os sorteios de
cosméticos, patrocinados por empresas anunciantes, para as telespectadoras. Fica clara, como
no caso de “Revista Feminina”, a relação simbiótica entre programas femininos e a indústria
de produtos para mulheres, como já apontamos.
Ofélia Anunciatto talvez tenha sido a mais importante personalidade dos
programas femininos. Antes de apresentar o “Cozinha Maravilhosa da Ofélia”, na Rede
Bandeirantes, a culinarista já era conhecida das mulheres por sua participação nos quadros de
receitas do pioneiro “Revista Feminina” exibido pela TV Tupi, do qual participou até 1968.
12
Fonte: MEMÓRIA GLOBO. Clube das garotas. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/
0,27723,GYN0-5273-241569,00.html>. Acesso em: 10 out. 2009.
13
Esses assuntos começavam a emergir na imprensa feminina, porém, não foi possível identificá-los em programas femininos
na década de 1960. Podemos inferir que, além de inspiradora dos programas femininos, a imprensa dedicada às mulheres
estava à frente da televisão.
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Neste mesmo ano, ela foi para a então TV Bandeirantes, onde apresentou, por mais de trinta
anos, o referido programa (ESQUENAZI, 1993).
Na década de 1970, outro programa exibido tratou de assuntos relacionados à
mulher. Temáticas pouco exploradas na época, mas que emergiam na sociedade pós 1960,
como separação e inserção da mulher no mercado de trabalho, eram pauta em “Viva Marília”
e discutidas por meio de recursos de interpretação da atriz Marília Pêra, que comandava o
programa. No ar entre dezembro de 1972 e fevereiro de 1973, o programa tinha estilo
diferente dos já tradicionais programas femininos diurnos. “Viva Marília” explorava assuntos
como virgindade, sexo, prostituição, beleza, amor, relacionamentos, amizades, filhos e
consumo, como registram os arquivos da Rede Globo. Em meados de 1970 a mulher já era
uma consumidora importante. Na imprensa feminina as revistas parecem “verdadeiros
catálogos de mercadorias” (BUITONI, 2009, p. 114). Sob o pretexto de “reportagens de
serviço”, os fabricantes dos produtos anunciados tinham privilégios.
A mulher de 1970 é “liberada”, vive nas grandes cidades, tem uma vida
sofisticada, pelo menos eram essas as idéias divulgadas pela imprensa feminina da época. O
principal tema abordado na década foi o sexo, indicando os ares de liberação sexual da década
de 1970, porém, apesar da aparência feminista e de vanguarda, reiterava a passividade da
mulher. Buitoni (2009) descreve revistas em que era clara a “pura indução ao consumo, com
tempero de sexo e lazer” (BUITONI, 2009, p. 120). Para a autora, nas publicações dessa
década

A felicidade é comprar e amar. O casal é a solução de felicidade, o caminho
apontado; de preferência num cenário em uma ilha paradisíaca até onde não se
chegam nem os ecos de problemas sociais. O individualismo, o isolamento egoísta,
o prazer como sentido da vida. Eis a nova mulher, antiga por dentro, nova por fora, e
com mais algumas algemas douradas: o sexo e o consumo. (BUITONI, 2009, p.
123)

A década de 1980 foi marcada pela crise econômica, pelo fim da ditadura militar e
pelo movimento das “Diretas Já”. A política não teve tanto destaque como poderia ter tido na
imprensa feminina e nos programas de televisão, preferiu-se tratar de ecologia a discutir os
novos rumos da política. Ficava clara, mais uma vez, a distância da mulher dos assuntos de
interesse público.
Por causa da crise econômica, apareceram os primeiros “faça você mesma” e
“faça e venda” nas revistas para mulheres. O que indica que os assuntos políticos não são
importantes para a mulher, no entanto, ela deve aprender a “fazer” para economizar no
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ambiente doméstico. Não são discutidos ou aprofundados assuntos econômicos: ensina-se à
mulher como agir para ajudar a economizar em casa e com os filhos.
A mulher é consumidora (desde a década de 1960), mas não é cidadã consciente
dos rumos políticos e das razões que explicam a conjuntura econômica em que está inserida.
Como se pode perceber, os programas femininos continuam ensinando receitas
(agora econômicas) para as donas de casa, como foi o caso do programa “À Moda da Casa”,
exibido pela TV Record que trazia a atriz Etty Fraser no comando, como registram estudos da
Universidade Metodista de São Paulo14.
Também na década de 1980 a rede Globo de Televisão colocou no ar o “TV
Mulher”, apresentado por Marília Gabriela e Ney Gonçalves Dias. O programa, que esteve no
ar entre abril de 1980 e junho de 1986, nas manhãs de segundas às sextas-feiras, foi referência
no gênero. Era um programa de variedades voltado para o público feminino. Produzido no
Teatro Globo, em São Paulo, tinha três horas de duração e era transmitido ao vivo,
inicialmente apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O cenário reproduzia o
ambiente de uma casa rústica onde eram apresentadas matérias com caráter jornalístico
destinadas à mulher moderna (e não às donas de casa).
De maneira indireta, o programa se valorizava por ser moderno e,
conseqüentemente, definia que as donas de casa não eram modernas porque não saíram de
casa. Estar no espaço doméstico era estar presa ao passado, longe da modernidade do mercado
de trabalho, da independência e da liberdade. Porém, convém questionar: se o programa não
era para dona de casa, por que então veiculá-lo no período da manhã?
A televisão não lida diretamente com o que o receptor é, mas com aquilo que ele
deseja ser. A TV trabalha com projeções e com imaginário. Assim, podemos perceber que o
“TV Mulher” não era um programa feito para a mulher independente, que estava na rua
trabalhando. Essa talvez fosse a vontade da dona de casa que estava todas as manhãs
assistindo ao programa. “TV Mulher” era para a mulher que desejava ser independente, que
via o programa e, a partir dele, sonhava efetivamente ser independente.
De acordo com Durval Honório15 (1995 apud MEMÓRIA GLOBO, 2009),
coordenador do programa, “TV Mulher” foi um dos primeiros programas da TV Globo em
que houve, efetivamente, um trabalho conjunto da área comercial e de produção, no sentido

14

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. Aniversário de Etty Fraser é relembrado com entrevista na Rádio
Metodista. 13 maio 2008. Disponível em <http://www.metodista.br/noticias/2008/maio/aniversario-de-etty-fraser-erelembrado-com-entrevista-na-radio-metodista/>. Acesso em: 10 out. 2009.
15
Depoimento de Durval Honório ao Memória Globo sobre o programa TV Mulher. Disponível em: <
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-249786,00.html>.
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de montar um programa segmentado. O programa era dividido em sessões curtas – de até
cinco minutos – nas quais eram abordados assuntos variados, que incluíam o comportamento
sexual e os direitos da mulher, temas até então considerados tabus. Aparece aí a mulher como
possuidora de direitos. O programa tentava consolidar a imagem da mulher mais moderna,
independente, produtiva – ou pelo menos com a capacidade intrínseca de se inserir no
mercado de trabalho, apesar de em alguns momentos se render à perspectiva machista
dominante.
A abertura do TV Mulher mostrava uma emissora de televisão operada apenas por
mulheres, embora o programa fosse produzido também por homens. A música-tema, “Cor de
rosa choque”
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, de Rita Lee e Roberto de Carvalho foi especialmente composta para o

programa17. Os quadros fixos apresentavam as principais manchetes do dia, notícias sobre o
mercado financeiro e a variação de preços da cesta básica, culinária, artes, comportamento,
decoração, beleza, alimentação, exercícios físicos e turismo. O consumo para casa era, como
se vê, pauta diária. Ou seja, a preocupação em ensinar a mulher a consumir bem os produtos
de uso doméstico era constante.
Podemos perceber ainda que “TV Mulher” antecipa o modelo atual de programas
femininos. A proximidade com o jornalismo, ao divulgar manchetes do dia, notícias sobre o
mercado financeiro e preços de produtos, se mantém nos programas atuais. No Mais Você as
manchetes e notícias aparecem no quadro “Acontece” e “Se Liga”, além das inserções
constantes de notícias “ao vivo”, da produção do Jornal Hoje.
Entre os participantes de maior destaque no “TV Mulher” havia Marta Suplicy,
sexóloga, que apresentava um quadro em que tratava - pela primeira vez na televisão
brasileira - de questões como menstruação, orgasmo, impotência, entre outros do campo
sexual e Clodovil Hernandez, estilista à frente de um quadro no qual dava dicas de estilo,
desenhando vestidos e comentando modelos da moda. Também havia um quadro com dicas
sobre eventos e literatura, dirigidos para o público infantil, outro quadro sobre os bastidores
da televisão, além das entrevistas conduzidas por Marília Gabriela.
“TV Mulher”, ainda de acordo com a emissora, exibia reapresentações de novelas
da Rede Globo. A partir de outubro de 1980, o cartunista Henfil passou a apresentar o quadro
“TV Homem”, no qual fazia comentários irreverentes sobre a realidade brasileira. Fez grande
16

Não é nosso objetivo analisar detalhadamente este programa, mas convém destacar que a letra desta composição apresenta
frases um tanto machistas como “Mulher é bicho esquisito/ Todo o mês sangra/ Um sexto sentido/ Maior que a razão”. Além
de “ser esquisito” um fenômeno natural como a menstruação, a mulher seria guiada pela emoção e não pela razão.
17
Cf. REDE GLOBO. Você sabia? Marília Gabriela apresentava programa feminino na Globo. 7 set. 2009. Disponível
em: <http://redeglobo.globo.com/Tv_globo/Noticias/0,,MUL1292569-16162,00-VOCE+SABIA+MARILIA+GABRIELA+
APRESENTAVA+PROGRAMA+FEMININO+NA+GLOBO.html>. Acesso em: 10 out. 2009.
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sucesso. O quadro, aparentemente formatado para o público masculino, abordava assuntos do
espaço público ao passo que, mais uma vez, o lugar da mulher era o espaço doméstico. Esse
tipo de distinção, ainda presente nos programas de hoje, reitera a noção de que a mulher não
deve transpor o limite do espaço privado e que ao homem (e somente a ele) interessam os
assuntos do espaço público.
Em 1981, “TV Mulher” passou a ser apresentado das 8h30 às 12h e ganhou um
novo quadro, comandado por Marisa Raja Gabaglia, uma espécie de consultório sentimental.
Em 1982, passou a contar com a participação diária de uma platéia de 30 (trinta) mulheres,
além da inserção de um quadro sobre astrologia e da reformulação do cenário, menos familiar
e intimista. Em 1983, o programa já era transmitido ao vivo para todo o Brasil. Nesse ano, foi
inserido o quadro “Clínico geral”, produzido pela Fundação Roberto Marinho, tratando das
condições de saúde de mães e filhos. Em 1986, “TV Mulher” sai do ar, depois de diversas
mudanças, e o horário é ocupado por Xuxa Meneghel, com seu programa voltado para o
público infantil.
Os programas femininos estiveram fora da grade de programação da Rede Globo
durante quase toda a década de 1990, porém, em outras emissoras os programas destinados às
mulheres vinham ganhando espaço e conquistando pontos importantes de audiência. O maior
destaque dos anos 1990 foi da Rede Record, com o programa “Note e Anote” que conseguiu,
como destaca Temer (2001), índices de audiência que chamaram a atenção, mais uma vez,
para esse tipo de programa.
Inicialmente comandado por Ana Maria Braga, o programa estreou no início da
década de 1990 e ficou no ar até 2005. Com a saída da apresentadora, em 1999, o programa
passou por Cátia Fonseca e firmou-se com Claudete Troiano. O “Note e Anote” era voltado
predominantemente às donas de casa, com a apresentação de atividades como culinária e
artesanato. Impulsionadas pelo sucesso de “Note e Anote”, na década de 2000 as emissoras
inserem em suas programações vários programas destinados ao público feminino. Nesses
programas a “receita” e os “ingredientes” se mantiveram como os de outras décadas.
Astrologia, fofoca e celebridades tiveram mais espaço e o jornalismo passou a ser parte
importante dos programas, principalmente devido às entradas “ao vivo” em quase todas as
emissoras.
A Rede Bandeirantes exibiu entre os anos 1999 e 2005 o “Dia a Dia”. O programa
era voltado ao público feminino e misturava vários gêneros televisivos, como entrevistas,
informações sobre temas como planos de saúde, defesa do consumidor, relações familiares,
mercado de trabalho. Além disso, abordava assuntos relacionados à moda, saúde, beleza,
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culinária, decoração, reportagens externas e boletim de notícias. O programa voltou ao ar e,
hoje, ocupa as manhãs de segunda a sexta-feira. Ou seja, mesmo modelo já consagrado em
outros programas destinados ao público feminino, agora com direitos.
O sexo e a Aids têm destaque na imprensa geral e também na feminina.
Reportagens e editoriais que incentivam o uso de preservativos são comuns na época, porém,
infelizmente, não foi possível identificar o assunto nos programas femininos.
Também na TV Bandeirantes foi realizados o programa “Atualíssima” (no ar até
18

2008 ) apresentado por Leão Lobo e Rosana Hermann que tratava de notícias e fofocas além
de reportagens externas sobre assuntos do universo feminino. O culto às celebridades na
década de 1990 também é percebido nas revistas femininas.
A mesma emissora veiculou no período vespertino um programa para o público
feminino, era o “Melhor da Tarde”, que ficou no ar de junho de 2004 a julho de 2005, com
Astrid Fontenelle, Leão Lobo e Aparecida Liberato. A novidade era o quadro “Numerologia”.
O programa “Bem Família” que entrou no ar com a extinção do “Melhor da
Tarde” esteve no ar entre 2005 e 2009. Foi um programa de variedades ao vivo, extinto com a
estreia do “Dia a Dia”. Nesse programa, o quadro “Belleza Pura”, patrocinado pela empresa
de cosméticos Embelleze, fazia sucesso ao mostrar transformações, principalmente de
mudanças nos cabelos de modelos, utilizando produtos da marca. Mais uma vez a relação
simbiótica dos programas com a indústria.
“A casa é sua” e “Bom dia mulher” foram programas exibidos pela RedeTV!. O
primeiro de 2000 até 2006 e o segundo de 2006 a 2009. “A casa é sua” era apresentado por
Vida Vlatt, Joana Matsushita e Sônia Abrão. Os apresentadores conduziam entrevistas sobre
assuntos da atualidade, fofocas de celebridades (que eram “a inovação” da época) e matérias
externas sobre variedades. “Bom dia Mulher”, com Ney Gonçalves Dias, Solange Couto e
Solange Frazão, era um programa de variedades com as mesmas preocupações do anterior.
Ter Solange Frazão, personal trainer de destaque na década, como apresentadora
indica uma tendência da década de 1990: o culto ao corpo. Nessa década, o corpo (magro,
malhado e saudável) se estabelece como elemento essencial para a construção da imagem das
mulheres. O que vai levar, pouco tempo depois, à moda das cirurgias plásticas, silicones e
academias de ginástica.
Seguindo a linha do “Note e Anote” (e aparentemente obedecendo ao padrão
tradicional deste gênero) aparece o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga e
18
Não foi possível localizar dados sobre a data de estréia deste programa, no entanto, há registros no site a emissora de que
em julho de 2007 o programa já estava no ar.
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transmitido ao vivo pela Rede Globo de Televisão de segunda a sexta-feira, desde 199919. Por
ser o objeto de análise empírica deste trabalho, nos deteremos a este programa a seguir.

2.4

UMA ANÁLISE PRELIMINAR: O MAIS VOCÊ
O Mais Você, exibido pela Rede Globo de Televisão desde 1999, é apontado

como a versão mais moderna dos programas femininos de televisão (MAIA, 2008) e segue a
tendência de informar a mulher, apresentar novidades, mantê-la atualizada com o que
acontece no mundo, nunca desprezando ensinamentos práticos da melhor maneira de gerir a
casa e a família. Ou seja, se propõe a dar dicas para a “mulher moderna”.
Considerando a imprensa feminina como a raiz dos programas femininos, é
interessante observar que a apresentadora do programa Mais Você foi, por muitos anos,
assessora de imprensa e diretora comercial das revistas femininas da Editora Abril. Podemos
inferir, a partir daí, que Ana Maria Braga conhece a lógica da imprensa feminina, seus
objetivos, valores e prioridades - o que poderia indicar maior proximidade do programa
televisivo com a imprensa feminina.
A apresentadora é graduada em Biologia e Jornalismo, começou a trabalhar na TV
Tupi, onde apresentou telejornais, shows e estreou um programa feminino ao vivo (MAIA,
2008). Hoje, à frente do programa Mais Você, apresenta quadros que abordam temas
relacionados à culinária, estética, artesanato, moda, comportamento, saúde e bem-estar,
dinheiro, família e comportamento, além de acontecimentos do dia-a-dia. As variações de
tom, estilo, seleção, abordagem dos assuntos e as inserções de merchandising tie in desenham
a individualidade do Mais Você, como descreve Najara Pinheiro (2002).
A relação entre o Mais Você e o consumo de produtos e serviços, que facilitam a
vida da mulher e tonando-a mais valorizada, não se restringe aos momentos de inserções
publicitárias entre os blocos. Na miscelânea de quadros, muitos são os momentos em que
publicidade é o tema principal. Sejam nas situações em que a apresentadora dá dicas e ensina
os benefícios de determinados produtos, ou em momentos em que prepara receitas utilizando
produtos de uma marca específica, a publicidade se faz presente de maneira declarada ou sutil
em quase todo o programa. Identificamos inserções de merchandising tie in em vários
programas.

19

Durante o ano de 2001 o programa saiu do ar devido ao tratamento contra o câncer a que a apresentadora foi submetida.
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O Mais Você busca referências no modelo de programas femininos veiculados
desde o inicio da televisão, mas, ao mesmo tempo, procura atualizar-se para falar com a
“mulher de hoje”. Nota-se esta preocupação quando a pauta inclui tecnologia, tendências de
comportamento e, de maneira mais incisiva, nas chamadas “ao vivo” que acontecem durante o
programa.
Mesmo se projetando como um programa para a família, em seus textos, há
indícios que permitem identificarmos que sua audiência preferencial são as mulheres. Como
observa Najara Pinheiro (2002), o programa “Mais Você reveste-se de um caráter
‘educativo’/instrucional que parece ser necessário para essa parcela da população”
(PINHEIRO, N., 2002, p. 10)
Interessamo-nos por refletir sobre a responsabilidade social da mídia, mais
detidamente do jornalismo e da publicidade, na formação dos cidadãos que se submetem às
suas mensagens. Jornalismo e publicidade, embora sejam áreas afins, possuem
especificidades, objetivos e preocupações distintas. Tal reflexão é ampla e extrapola os
objetivos específicos de nossa pesquisa, no entanto, não podemos ignorar essas
responsabilidades quando estudamos a cidadania e a mídia.
O jornalismo preocupa-se com a verdade, com a apuração dos fatos, com a
interpretação da realidade. Busca as causas e os contextos, os fatos novos e os acontecimentos
relevantes. A publicidade preocupa-se em respeitar os valores sociais, contribuir para que os
cidadãos exerçam bem o direito de fazer escolhas, não incentivar o consumo irresponsável e
não divulgar atributos enganosos.20 A formação de cidadãos responsáveis e consumidores
conscientes depende fundamentalmente de informação e liberdade, o que relaciona jornalismo
e publicidade. No entanto, como ficam tais responsabilidades específicas quando jornalismo e
publicidade veem seus limites diluídos, como no caso dos programas que misturam tais
linguagens? Até que ponto é possível esperar por verdade e apuração dos fatos em programas
híbridos? Como podemos perceber a publicidade que não se posiciona como tal no decorrer
de um programa?21
O Mais Você é um programa de entretenimento, variedade e novidades em que
são discutidos e apresentados assuntos relacionados ao “universo feminino” e à esfera
20

Conforme artigo 20 do Código de Ética dos Profissionais da Propaganda “A propaganda é sempre ostensiva. A
mistificação e o engodo que, escondendo a propaganda, são expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda”.
Disponível em <www.cenp.com.br> acessado em 31 de janeiro de 2010. Cf. CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS
PADRÃO. Código de Ética dos Profissionais da Propaganda. Disponível em: <http://www.cenp.com.br>. Acesso em: 31 jan.
2010. CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS PADRÃO. Código de Ética dos Profissionais da Propaganda.
Disponível em: <http://www.cenp.com.br>. Acesso em: 31 jan. 2010.
21
Essas questões não constituem o problema central de nossa pesquisa, porém, refletir sobe essa problemática é relevante para
a formação de comunicadores.
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familiar. Vários são os formatos e gêneros que se misturam no programa. A Rede Globo
define gênero como “tipos de programas com características semelhantes que compõem o
repertório de uma emissora ou rede de TV ou rádio (shows, novelas, noticiários, esportes,
femininas, interesse geral, etc...)” 22.
A Rede Globo classifica o programa como entretenimento, porém, a afiliada da
emissora em Goiás o coloca na categoria “feminino”. É interessante observar essa diferença,
pois se pode perceber a dificuldade de classificação do programa e sua característica híbrida.
Além disso, o estado de Goiás é culturalmente paternalista, com raízes rurais e, mesmo que de
forma velada nos dias de hoje, é possível notar o machismo da cultura local. Mesmo no século
XXI, emerge do senso comum a ideia de que a goiana precisa se preocupar em conseguir um
bom casamento e em constituir uma bela família.
No Mais Você, Ana Maria Braga e as telespectadoras aprendem a “fazer de tudo”.
Podemos perceber o destaque dado às práticas culinárias e de artesanato, reproduzindo o
modelo de aula tradicional: um especialista/professor e aprendizes. Algumas vezes, a
apresentadora atua como aluna, outras vezes como professora, praticando e/ou dirigindo os
trabalhos. Najara Pinheiro (2002) aponta que ao praticar, funciona como o termo regulador
que impõe ritmo adequado à explicação; traduz a linguagem especializada, aproximando-a da
linguagem do telespectador. Ana Maria seria uma ‘autoridade’ que contribui para
comprovar/confirmar a veracidade do que está sendo dito pelo especialista. Ela é também
tradutora do que é dito por esses convidados para a linguagem mais simples “compreensível
pela dona de casa”. A telespectadora interessa-se por assuntos dos mais diversos e, em vários
deles, precisa de tradução para que consiga compreender. Como no caso da fala do psiquiatra
Ricardo Krause no programa que abordou o tema “depressão”23.
Dados de audiência do programa evidenciam que o alcance e a penetração deste
programa em parte específica da população brasileira24 são consideráveis. De acordo com
uma pesquisa25 realizada em Goiânia pelo Ibope a pedido da TV Anhangüera (afiliada da

22

A emissora define vários termos utilizados em planejamento de mídia em seu Dicionário de Mídia. Cf. MEMÓRIA
GLOBO. Dicionário da TV Globo, v.1: programas de dramaturgia & entretenimento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,
2003. Disponível em < http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-241566,00.html> Acesso em: 9
jul. 2009.
23
Essa entrevista com o psiquiatra chefe do Programa de Depressão na Infância da Santa Casa do Rio de Janeiro foi realizada
no programa de 01 de setembro de 2009.
24
O alvo do programa é o público feminino entre 25 e 49 anos, majoritariamente donas de casa das classes ABCDE.
25
A pesquisa compõe o Kit de audiência da TV Anhangüera utilizado pelas agências de publicidade como fonte de
informações para o estudo e desenvolvimento de planos de mídia. Ela foi realizada em domicílios pelo Ibope Goiânia em
junho de 2007 e é oferecida pela empresa para as agências. Também é possível acessar os dados em: TV ANHANGUERA.
Kit audiência. Disponível em: < http://www.tvanhanguera.com.br/kit_audiencia.pdf>. Acesso em: 10 out. 2009.
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Rede Globo em Goiás e Tocantins), o programa ocupa o 28º lugar. O programa ocupa o 43º
(quadragésimo terceiro) lugar no ranking de audiência da TV aberta.
O Mais Você possui 14 (quatorze) pontos de audiência26, em Goiânia, o share é
de 57% (cinqüenta e sete por cento). O número de domicílios que sintonizam o programa na
capital de Goiás é de 54.250 (cinqüenta e quatro mil, duzentos e cinqüenta) – o que implica
em 84.610 (oitenta e quatro mil, seiscentos e dez) espectadores do programa por dia em
Goiânia.
Levando-se em conta que o valor da inserção de 30 segundos no programa, tabela
local27, custa R$ 643,00, o anunciante, na realidade, paga R$ 45,93 por cada ponto de
audiência (Custo por Ponto - CPP), e R$ 7,60 por cada 1.000 (mil) espectadores impactados28
(Custo por Mil – CPM).
Em se tratando de merchandising tie in, não se tem um preço fixo, não existe uma
tabela específica, existe apenas um cálculo médio por minuto, que seria 60 segundos nacional
(36.300,00) + 30% + 15% de cachê do apresentador. O custo dessa estratégia de mídia
implica em um investimento, para cada minuto, no valor de R$ 108.537,00.
Contudo, para se chegar ao preço final dessa estratégia, em casos diferenciados, é
necessário analisar se o produto é compatível com a linha do programa, se o formato da ação
é possível, se é necessário deslocar equipe, fazer modificação na estrutura do programa, no
estúdio, entre outros.
Por tudo isso, pode-se inferir que o merchandising tie in só é viável para produtos
com distribuição nacional, uma vez que não possui produção, nem uma tabela de preços local
e representaria desperdício de verba e até mesmo em desgaste da marca, pois o consumidor
pode se interessar pelo produto e se frustrar ao não encontrá-lo em sua região.

3. OS OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é compreender a maneira como a relação entre
cidadania e consumo é construída no programa Mais Você. Ou, ainda, compreender como um
programa destinado para um segmento específico e importante do mercado (as mulheres)
difunde valores e modelos de comportamentos.
26

Índice de audiência de televisão é o número de domicílios ou de pessoas que assistem aos programas em relação ao
universo, que é o total de domicílios ou de pessoas da praça. A audiência é uma medida quantitativa, expressa em percentual,
que indica o nível de preferência dos telespectadores com relação aos programas exibidos.
27
Consideramos a tabela vigente em abril de 2010.
28
A exposição do telespectador à mensagem do anunciante é chamada de impacto, independentemente do resultado que ela
possa proporcionar.
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Buscamos identificar como a noção de cidadania engloba também elementos
como identidade e pertencimento que podem ser percebidos (e demonstrados) por meio de
decisões de consumo. Nosso trabalho aborda a cidadania social, que engloba a também a
cidadania econômica. Trataremos dos chamados direitos de terceira ordem, que incluem o
direito ao trabalho e a inserção na economia. De maneira específica, pretendeu-se:
a) Verificar se e como o programa apresenta vínculo entre consumo e cidadania;
b) Verificar se, especificamente para as mulheres, a cidadania está ligada à
questão do consumo;
c) Identificar que tipo de consumo é valorizado, de que forma o programa ensina a
consumir e se consumir bem29 é garantia de cidadania;
c) Verificar como o programa explora a relação entre mulher e consumo;
d) Verificar como ocorrem as inserções de merchandising tie in em um programa
híbrido.
Foi possível notar que o termo “cidadania” é utilizado no Mais Você para fazer
referência exclusivamente à cidadania civil e política. Programas que abordaram violência,
calamidades e justiça referiram-se explicitamente ao papel do Estado e da Justiça. Nesses
casos, os direitos dos cidadãos são destacados e questiona-se a eficiência de um Estado em
que “não há segurança para nossos filhos”30, em que a natureza vitima milhares de famílias, as
verbas federais não chegam até os desabrigados31 e a justiça é lenta para julgar assassinos.
Relações mais elaboradas entre consumo e cidadania não aparecem explicitamente na fala da
apresentadora. Meio ambiente e preservação são tratados como direitos e deveres do cidadão
moderno e preocupado com o futuro. Mais do que uma discussão sobre políticas públicas para
o meio ambiente, o programa conclama a ação individual da brasileira para a preservação da
natureza.
O consumo é mostrado como maneira de adquirir status, signo de modernidade,
facilitador das atividades domésticas, muitas vezes envolvido numa aura de cuidado com a
família, conforto, gratidão e merecimento. O consumo de certos produtos indica mudança e
atitude e “faz a diferença”32. Também o consumo de turismo é valorizado e sugerido em
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Consumir bem seria escolher os produtos apropriados para cada classe social e também consumir de maneira racional,
evitando endividamentos e mau uso do crédito.
30
Frase da apresentadora no programa de 02 de fevereiro de 2009 sobre o caso de um casal de jovens assassinado em uma
praia do Sul do país.
31
A partir do programa de 04 de maio de 2009 foi exibida uma série de cinco reportagens sobre as enchentes em Blumenau,
SC. As matérias, com duração média de cinco minutos, evidenciavam direitos e deveres do cidadão, explicaram como
ocorrem as enchentes e mostraram famílias vitimadas pela tragédia em tom de revolta e indignação com a pouca atitude
tomada pelo Governo.
32
Texto do quadro “Mensagem” de 19 de agosto de 2009.
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construções como “Não é impossível chegar ao Caribe”33 foram usadas para explicar que há
viagens para faixa de renda de qualquer pessoa, basta “economizar um dinheirinho na feira”.
A apresentadora ensina que pequenas economias em prol de um objetivo maior (como
viagens ao exterior) valem a pena e são maneiras de melhorar a qualidade de vida da família.
Algo que, na prática, pode não ser real, dependendo a situação financeira de cada família.
No programa, é clara a ideia de que a mulher é a “dona da casa” e a responsável
pelos filhos. É ela quem toma as decisões sobre educação34, alimentação dos filhos, moda da
casa35 e vestuário da família36. Ela deve estar sempre bela, saber truques de maquiagem37, os
acessórios certos e as combinações da estação38, o estilo apropriado para cada ocasião e, claro,
onde comprar os melhores produtos com melhores preços39.
No contexto de indicação, com ares de dica e sugestão (muitas vezes até
depoimentos e testemunhais) aparecem as inserções de merchandising tie in no programa. Em
31 (trinta e um) programas analisados, foram identificadas inserções de produtos de beleza,
festivais de música, eletrodomésticos e produtos para casa, computadores, roupas infantis,
chocolates, iogurtes, creme dental, detergente em pó, ração para cachorro, loja de
departamento, operadora de telefonia, refrigerantes, empresas de turismo, campanhas de
vacinação assinadas pelo Ministério da Saúde, entre outros.

33

Declaração de Ana Maria Braga no programa do dia 02 de fevereiro ao mostrar as fotos de sua viagem ao Caribe.
O programa de 02 de fevereiro acompanha o primeiro dia de aula de uma criança de classe média alta de São Paulo,
enfatizando os sentimentos e preocupações da mãe da menina naquele momento.
35
Em 09 de junho, sob o título de “moda casa”, é realizado um desfile de uniformes para empregadas domésticas, reiterando
a ideia de que a funcionária é parte da casa.
36
Reportagens e desfiles de cueca foram exibidos no dia 31 de agosto, ensinando as ocasiões em que se devem usar cada
cueca e as peculiaridades de cada modelo. Consultoras de moda são convidadas, como no programa de 19 de agosto de 2009,
para ensinar a mudar o figurino aproveitando o que se tem no guarda-roupa, sem gastar dinheiro.
37
Em 02 de fevereiro de 2009, a atriz Juliana Paes, protagonista da novela Caminho das Índias - de maior audiência da
emissora - ensina a fazer maquiagem indiana como a usada por ela para viver a personagem Maya.
38
No programa de 1º de setembro, a consultora de moda da Rede Globo, Regina Martelli mostrou as várias maneiras de usar
o “melhor amigo da mulher”, “sinônimo de estilo, elegância”, a “peça chave de toda mulher elegante”: o vestido preto básico.
39
No contexto de dar dicas sobre estilo e vestuário, são inseridas em 6 (seis) programas as inserções publicitárias das Lojas
Renner com o conceito “Você tem seu estilo, a Renner tem todos”.
34
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4. REVISÃO DE LITERATURA

As relações sociais e, conseqüentemente, o exercício da cidadania, se estabelecem
por meio das práticas que permitem que os indivíduos sintam-se parte das redes sociais e tal
vínculo se constrói, em nossa época, pelo consumo. Nesse sentido, adotaremos as
considerações de García Canclini (2006) acerca da cidadania. Para o autor, ser cidadão não é
mais apenas ter direitos assegurados por aparelhos estatais ou ter nascido em um determinado
território, mas relaciona-se com
[...] as práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se
sintam diferentes os [cidadãos] que possuem uma mesma língua, formas
semelhantes de organização e de satisfação de necessidades (GARCÍA CANCLINI,
2006, p. 35).

A identificação e o sentimento de pertença ocorrem, também, por meio do
consumo. Ao escolher consumir produtos específicos, o indivíduo constrói para si e exibe
para a sociedade elementos que permitem distingui-lo dos outros grupos da sociedade e, ao
mesmo tempo, relacioná-lo com o conjunto de elementos simbólicos que caracterizam o
grupo no qual aquele cidadão e consumidor se insere. (LIPOVETSKY, 2007)
Convém destacar que estudaremos o consumo cotidiano, o consumo para
satisfação de necessidades físicas, bem como o consumo usado para distinção social
(BOURDIEU, 2007), o consumo de produtos e serviços que atenderão às necessidades de
pertencimento

e

identificação

dos

indivíduos,

tanto

reais

como

imaginárias

(FEATHERSTONE, 1995).
A relação entre televisão e consumo nos interessa. A primeira parece ensinar a
consumir os produtos e serviços certos, mostrar os comportamentos de cada classe, o que
convém consumir ou descartar, os estilos de vida desejáveis e as maneiras de agir frente às
mais diversas situações do dia-a-dia (MATTOS, 2000, RAMOS,1997, KEHL, 1996).
Portanto, explorar como a televisão exibe e constrói a noção de cidadania é capital para
compreendermos a atualização do conceito.

4.1 O CONCEITO DE CIDADANIA
A mudança no conceito e nas percepções de cidadania acontece na medida em que
as sociedades evoluem. Por isso, é fundamental levar em conta o caráter histórico do termo e
a sua relação com interesses e práticas concretas de luta e pela sua contínua transformação. É
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esta a visão de Hobsbawn (2004) sobre o assunto. Para ele o que se entende hoje por
cidadania não se limita aos ideais da sociedade burguesa e aos direitos humanos inicialmente
pensados.
Sob essa perspectiva, Dagnino considera que:

[...] não há uma essência única imanente ao conceito de cidadania, que seu conteúdo
e significado não são universais, não estão definidos e delimitados previamente, mas
respondem à dinâmica dos conflitos reais, tais como vividos pela sociedade num
determinado momento histórico. (DAGNINO, 1994, p. 107)

A partir daí, podemos expandir a noção de cidadania e percebê-la como um
conceito construído a partir dos movimentos sociais e políticos da sociedade. Na modernidade
tardia, a cidadania relaciona-se, também, com o que o cidadão usa ou precisa usar para viver
socialmente, desde aquilo que ele necessita fisicamente para sobreviver e se reproduzir, como
também com o que ele necessita socialmente, para obter status – o que, indiretamente,
representa sua sobrevivência social.
Trataremos, neste trabalho, da cidadania na perspectiva de T. H. Marshall (1965)
para quem a cidadania representa status, um direito ou grupo de direitos usufruídos de forma
passiva.
T. H. Marshall (1965) analisa o conceito dividindo-o em três partes: a cidadania
civil, política e social. Para o autor, cada um desses elementos está ligado a um conjunto de
direitos do cidadão. Assim, a cidadania civil é composta pelos direitos necessários à liberdade
individual, parte de um processo de luta contra um Estado absolutista. A cidadania política é
formada pelos direitos de participação no âmbito político, corresponde à formação de um
Estado Liberal democrático. Já a cidadania social é formada pelo conjunto de direitos que
inclui segurança e bem-estar econômico. Nosso foco é a cidadania social, fundamentada pelos
direitos sociais (ou chamados direitos de terceira geração), diretamente ligados ao Estado do
Bem-Estar social e que incluem o aspecto econômico, diretamente ligado ao consumo.
Então, devemos nos centrar um pouco no momento histórico que se apresenta
para nós, caracterizado pela globalização também da comunicação e da mudança no sentido
de cultura. Sob esta realidade, Martín-Barbero acredita que “a mundialização da cultura
reconfigura também o sentido de cidadania” (2005, p.61).
Como aponta Bauman (2008), um dos novos deveres do cidadão é consumir. Nos
termos do autor: “o mais crucial dos deveres sociais que não desempenham [aqueles cidadão
que não possuem condições financeiras para consumir] é o de ser comprador ativo e efetivo
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dos bens e serviços que o mercado oferece (BAUMAN, 2008, p. 160). Ele considera que a
capacidade de consumo é aquilo que define o cidadão e aponta que

[...] é, portanto, certo e adequado, tanto em substância como em termos simbólicos,
tirar do foco a interação entre direitos e deveres, muitas vezes evocados para
legitimar a cobrança e coleta de impostos, substituindo-a pelas escolhas soberanas
do consumidor (BAUMAN, 2008, p. 106)

Percebe-se, portanto, que para estudar cidadania é necessário pensar também nos
diversos fatores que alteraram (e continuam a fazê-lo) a sociedade, conceber o conceito de
maneira ampla, não ignorando os movimentos tecnológicos e econômicos que estão moldando
a sociedade atual.
Atrelando a noção de identidade, reconhecimento, adesão e pertencimento ao
exercício da cidadania, Adela Cortina (2005) pontua que o cidadão que não consegue se
identificar ou pertencer a determinados grupos não se percebe cidadão. Neste sentido – de
atuar como maneira de reconhecimento e diferenciação – o consumo relaciona-se diretamente
com a noção cidadania.
Entenderemos, neste trabalho, a cidadania como o conjunto de três passos
inseparáveis, como considera Baccega:

1. O sujeito ter consciência de que é sujeito de direitos; 2. ter conhecimento de seus
direitos, ou seja, serem dadas a ele condições de acesso a esse conhecimento; 3.
serem adjudicadas ao sujeito as garantias de que ele exerce ou exercerá seus direitos
sempre que lhe convier (BACCEGA, 2009, p. 1)

Essa perspectiva amplia a compreensão da cidadania, relacionada apenas no
âmbito dos direitos e deveres e passa a englobar também as relações sociais que se
estabelecem por meio das práticas pelas quais os indivíduos se sentem parte das redes sociais.
Como lembra García Canclini (2006), ser cidadão não é mais apenas ter direitos assegurados
por aparelhos estatais ou ter nascido em um determinado território.
A vida em sociedade pressupõe comunicação (seja entre os indivíduos ou por
meio das Instituições) para que se tenha acesso às informações necessárias para conviver nos
grupos e exercer a cidadania (WOLTON, 1996).
Atrelando a noção de identidade, reconhecimento, adesão e pertencimento ao
exercício da cidadania, Cortina (2005) pontua que o reconhecimento da sociedade por seus
membros e a adesão destes aos projetos de interesse comum são faces da mesma moeda que
compõem a razão de ser da civilidade.
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Como aponta Meksenas (2002), a origem do conceito de cidadania remete à
igualdade jurídica entre as pessoas. Seria o fim dos privilégios legados pelo Absolutismo e a
subordinação do governo à vontade do povo. Talvez por isso, a noção de cidadania se
confunda com os direitos estabelecidos entre povo e Estado. Porém, existe uma distância
entre a enunciação e o exercício de tais direitos. O autor lembra que

[...] a história política nos ensina, assim, que no interior da prática e concepção
burguesa nem todos são cidadãos, mesmo que haja um nível discursivo que aponte o
contrário (MEKSENAS, 2002, p.21)

Meksenas (2002) discute a relação entre cidadania, poder e comunicação. Para
ele, cidadania é um conceito que articula outros, como os conceitos de política, participação,
políticas públicas, sociedade civil e Estado, ou seja, o significado de cidadania “emerge ao
permitir a relação e justaposição de vários outros conceitos da ciências sociais.”
(MEKSENAS, 2002, p.17).
Além disso, ele considera que as tensões entre mercado e políticas públicas devam
estar na base do conceito, uma vez que a cidadania no século XIX figura imersa nos valores
da economia de mercado, o que nos permite localizar o consumo como faculdade do cidadão
desde então. Durante o Século XX, lembra o autor, com o Estado do Bem-Estar Social
aparece a cidadania, relacionada aos movimentos sociais reivindicatórios e o foco nos direitos
sociais.
O aspecto social da cidadania está intimamente ligado à teoria da cidadania
proposta por Marshall e ao Estado do Bem-Estar Social inglês, contexto sob o qual o autor
elaborou sua análise. Como descreve Silva “o Estado de bem-estar social, em cuja base está a
noção de cidadania social foi, portanto, a resposta que muitos países encontraram para
administrar a tensão entre duas lógicas, a do social e a do mercado” (SILVA, 2008, p. 69).
Portanto, “historicamente, a noção de cidadania social sugere o entrelaçamento entre as
categorias trabalho, (des)emprego e direito ao trabalho”. (SILVA, 2008, p.70)
Na análise de Silva (2008), o cidadão-trabalhador é o sujeito típico da cidadania
social. Para ele “é somente a partir da sua inserção no sistema de produção que o trabalhador,
como membro de uma comunidade de produtores adquire o poder social, que lhe franqueia o
acesso ao poder político” (SILVA, 2008, p.83). Uma visão semelhante à de Souza (2006).
Souza (2006) propõe a construção social do que ele chama de subcidadania, ou
seja, a supressão dos direitos de reconhecimento e de dignidade a uma parcela excluída da
sociedade.
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ocupação/remuneração/qualificação. Antes, porém, de chegar a tal definição, o autor traça um
caminho teórico que o permite desenvolver seu pensamento. Uma das colocações
interessantes destaca a necessidade de retificar os imperativos sistêmicos que formam as
identidades individuais.
A revolução protestante, aponta Souza (2006), alterou o espaço do senso comum e
do cotidiano. A lógica protestante realizou a noção de virtude ocidental. O reconhecimento
social e a auto-estima dos indivíduos passaram a ser presididas pelas noções de
calculabilidade, raciocínio prospectivo, autocontrole e trabalho produtivo – todos os valores
desta nova perspectiva. Assim, o reconhecimento torna-se mote central para o exercício da
solidariedade e a dignidade passa a ser direito universal. Para definir o cidadão completo, o
autor recorre à noção de habitus de Bourdieu, às fontes morais de Taylor e à ideologia do
desempenho, de Kreckel. Assim, só é possível assegurar a identidade e a autoestima e
reconhecimento social quando é possível ancorar-se no trabalho.
Atrelar cidadania e trabalho é uma das críticas a respeito da teoria da cidadania
proposta por T. H.Marshall (1965). Fraser e Gordon (1994, p. 41 apud SILVA, 2008) alertam
que a descrição da cidadania feita por T. H. Marshall (1965) só pode ser aplicada aos
trabalhadores brancos, deixando de fora as mulheres e os trabalhadores não brancos. Para as
autoras feministas

Ao contrário do que Marshall supõe, então, a exclusão de mulheres casadas da
cidadania civil não foi um mero vestígio arcaico condenado a desaparecer à medida
que a cidadania se desenvolvesse. Em vez disso, a subsunção das mulheres no
âmbito do poder marital foi a outra face da cidadania civil moderna e o que a tornou
possível. Em outras palavras, ambos se definiram mutuamente (FRASER;
GORDON, 1994, p. 41 apud SILVA, 2008, p. 65)

O fato de a mulher estar parcialmente excluída do mercado de trabalho, e,
conseqüentemente, da cidadania civil, foi importante para que o homem se estabelecesse
como cidadão. Ou seja, a cidadania da mulher foi construída de maneira diferente da do
homem. A mulher (dona de casa) não estava inserida no mundo do trabalho, portanto, não era
cidadã.
A atribuição de respeito social aos papéis sociais de produtor e cidadão passa a ser
mediada pela abstração real já produzida por mercado e Estado aos indivíduos pensados como
‘suporte de distinções’, que estabelecem seu valor relativo. (SOUZA, 2006, p.169). A mulher
que trabalhava em casa tinha um valor relativo, que fornecia as bases para a cidadania do
homem, mas não lhe garantia direitos e status de cidadã.
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Igualdade e liberdade norteiam as considerações de Wolton (2004) que detecta a
crise da relação entre o indivíduo e a coletividade enraizada na tradição liberal e da tradição
socialista. Para o autor, o movimento em prol da liberdade individual é herança do modelo
liberal do século XVIII. Já a igualdade seria herança da tradição socialista, em nome da qual
se estruturou a luta pela emancipação coletiva. Assim, para ele, “o modelo de sociedade
européia valoriza, de um lado o indivíduo, dentro das tradições liberal hierárquicas, e, de
outro lado, os números e as massas, na tradição socialista igualitária” (WOLTON, 2004,
p.61).
Na sociedade pós Revolução Francesa a comunicação cumpriria um papel
funcional – para organizar as massas, e um papel normativo – no âmbito do modelo político.
Assim, a sociedade “individualista de massa se caracteriza[ria] por este triângulo de três
dimensões essenciais: o indivíduo, a massa e a comunicação” (WOLTON, 2004, p.62).
Rezende Filho e Câmara Neto (2001) apresentam a evolução do conceito de
cidadania considerando mudanças políticas durante a história das sociedades, desde a Idade
Média, passando pela Moderna até os dias atuais. Para eles, “a cidadania passa a significar o
relacionamento entre uma sociedade política e seus membros”. Nesse sentido, a perspectiva
de ligar, relacionar os cidadãos à sociedade política e compreender o cidadão além do âmbito
meramente político converge com a visão de Cortina (2005) anteriormente exposta.
Portanto, a cidadania pauta-se nas práticas sociais e culturais que fazem com que
os indivíduos sintam-se identificados e pertencentes àquela ou a esta cultura. Entender a
realidade é importante para a compreensão das possíveis leituras do termo.
Na visão de Denise Cogo e João Maia (2006):

[...] a atual e crescente modalidade de midiatização em que a experiência da
cidadania não aparece ancorada nas clássicas noções de direitos civis, políticos e
sociais, para ser sugerida, ofertada e (re) configurada pela combinação de elementos
e experiências como o personalismo, a subjetividade, os valores familiares, o
voluntariado e as parcerias empresariais. (COGO; MAIA, 2006, p.12)

Outro aspecto é a dimensão social da cidadania, uma vez que a natureza da
cidadania social afeta a qualidade da cidadania civil, tanto quanto da cidadania política. A
cidadania é descrita por Berger (2006) como palavra de muito significados que podem ser
compreendidos a partir da discussão

[...] sobre o sentido e o alcance de ser membro da comunidade em que se vive.
‘Quem pertence’ e ‘quem não pertence’ são perguntas que estão na raiz do problema
(...). Mas o pertencimento é direito registrado nos documentos oficiais, e é sua
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consciência que deu lugar à discussão das políticas de cidadania. (BERGER, 2006,
p.09).

Ela continua, defendendo a necessidade de se lutar contra a desigualdade de classe
(que faz a exclusão mais profunda e radical), mas também indica a importância de se discutir
questões de pertencimento. Essa visão vai ao encontro da proposta de Cortina (2005) e Silva
(2008) consideram a identidade dos indivíduos como um componente irrenunciável. Além da
igualdade de todos em dignidade, há também a necessidade de considerar as especificidades
de cada sujeito e de cada comunidade.
Cidadão é aquele que, em determinada comunidade política goza das liberdades
individuais (os direitos civis), da participação política (os direitos políticos), como aponta
Carvalho (2002) e também de direito ao trabalho, à educação, à saúde, aos benefícios sociais e
proteção – os direitos sociais.

4.2. CIDADANIA: SUBSTANTIVO FEMININO?
Em cada fase do desenvolvimento social nos deparamos com rupturas de
paradigmas, novas hierarquizações de valores, modelos de comportamento diferentes e, talvez
como consequência desses processos, mudanças na concepção da cidadania. A sociedade se
reinventa de tempos em tempos e esses ciclos (HALL, 2003) exigem o reconhecimento de
novos atores e novos valores.
Entender, então, como se constitui a cidadania é levar em consideração os
momentos históricos distintos em que homens e mulheres tiveram acesso ao exercício da
cidadania. As mulheres construíram e constroem a cidadania de maneira diferente da dos
homens. Os homens conquistaram a cidadania por meio da luta por direitos civis - pelo voto e
pela representatividade política – ao passo que a mulher a constrói a partir da emancipação
econômica, da igualdade de direitos, da inserção no mercado de trabalho e da independência
emocional e financeira. O movimento das mulheres organizou-se para denunciar a ausência de
direitos, a negação da palavra e a exclusão do mundo público (NEVES, 1993, p.92). Estar
excluída do mundo público representava estar à margem não apenas das ações políticas, mas
também do mercado industrial e de consumo. A luta feminina se dá não apenas pelos direitos
civis, mas também reivindica os direitos sociais, ou os chamados direitos de terceira ordem.
A condição feminina como categoria abstrata e universal é questionada a partir da
necessidade de se localizar no tempo e no espaço a constituição da experiência feminina –
tanto nos aspectos simbólicos como políticos e sociais (DIAS, 1992). Como destaca Neves
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(1993, p.91), “a separação entre razão e desejo vai marcar a separação entre esfera pública do
Estado, da política, da racionalidade e a esfera privada das emoções, da afetividade, da
intimidade”.
Assim, a concepção surgida no século XVII de que a esfera privada seria o lugar
privilegiado das mulheres - já que elas representam a afetividade e o desejo – e a esfera
privada como lugar privilegiado dos homens “que representam o racional, o político e o
cidadão” (NEVES, 1993, p.91).
Perceber que a luta da mulher pela cidadania obedeceu outros critérios é notar
que, desde a gênese da cidadania feminina, o consumo estava vinculado à busca da
independência financeira mais do que à luta pela participação política, indicando a relevância
do ato de consumir para essas cidadãs.
Evidente que a questão da igualdade não se restringe ao econômico. Ela passa
pelo político, uma vez que no conceito liberal de cidadania é destacada a importância da
representação política (PAULILO, 1999). Entretanto, apenas aspectos políticos não dão conta
da noção de cidadania. Como lembra a autora, cidadania engloba: a) os direitos civis e
políticos; b) as liberdades individuais; c) os direitos econômicos e sociais (estes vinculados ao
mundo do trabalho); e d) o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente saudável.
Assim, a igualdade corresponderia aos direitos à igualdade diante da lei, mas também em
relação a necessidades básicas, como saúde, educação, habitação, trabalho e salário justo. As
duas últimas são diretamente ligadas a aspectos econômicos e relacionam-se ao poder de
consumo.
A mulher tem necessidades e preocupações diferentes das do homem. Por ser a
genitora e a responsável pelas próximas gerações da família, questões relacionadas à saúde, à
natalidade e ao corpo da mulher têm significativa importância. Como lembra Paulilo (1999), a
reivindicação pelo controle da natalidade foi um desafio encarado pelas mulheres, sem apoio
direto por parte do Estado com políticas de planejamento familiar eficientes. Embora não se
possa negar um aumento da preocupação masculina em evitar filhos, no entanto, a
responsabilidade pelo controle do número de crianças geradas é deixada, principalmente, a
cargo das mulheres.
Outro problema social importante e que tem proporções diferentes para homens e
mulheres é a alfabetização. Dados das Organizações das Nações Unidas (ONU) comentados
por Paulilo (1999) revelam que há mais analfabetismo nas áreas rurais que urbanas. Os
agricultores dão várias razões para manter as filhas longe da escola. Uma delas seria o medo
de lhes dar muita liberdade. Outras importantes justificativas referem-se à falta de certidão de
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nascimento das crianças, a necessidade de seu trabalho em casa ou nos campos, bem como o
fato de haver maiores possibilidades de emprego e melhor salário para os homens, atrelado à
visão tradicional do papel da mulher de dona de casa.
De acordo com a análise da autora, os salários recebidos por mulheres são
menores do que os recebidos por homens que exercem igual função. A pesquisadora remetese a um estudo de 1995 para mostrar que, naquela época, os salários das mulheres eram 40 a
50% do dos homens. Interessante é a situação das mulheres com diploma de nível superior.
Neste caso, o salário baixa para 50%. Não só a remuneração varia para homens e mulheres,
também a forma de encarar o trabalho difere
[...] uma diferença fundamental entre os sexos é que, para a maioria das mulheres,
família e trabalho andam juntos e, para a maioria dos homens, trabalho significa
emprego assalariado que exige tempo fora de casa (PAULILO, 1999)

Não bastando encarar o trabalho de forma variada, homens e mulheres usam seu
tempo de forma diferente, como destaca Paulilo (1999). Considerando pesquisas da década de
1980, a pesquisadora destaca que: a) as mulheres trabalham mais que os homens; b) o
trabalho doméstico não remunerado é o que mais ocupa o tempo das mulheres; c) o tempo de
trabalho dos homens tende a ser o mesmo durante sua vida produtiva, já o das mulheres varia
bastante, dependendo da idade dos filhos.
Além dessas diferenças, também a divisão do trabalho doméstico não acontece de
forma igualitária: dois terços a três quartos deste tipo de trabalho são feitos pelas mulheres.
Na maioria dos países desenvolvidos, a mulher gasta 30 (trinta) ou mais horas por semana em
trabalho doméstico, enquanto os homens gastam 10 (dez) a 15 (quinze) horas. É interessante
também perceber que existe um padrão que rege as atividades masculinas e femininas. Cabe
às mulheres lavar roupa, limpar a casa, arrumar as camas ou passar roupas e, quando há,
cuidar dos filhos. As tarefas de homens seriam fazer reparos e cuidar da manutenção na casa.
A cidadania da mulher obedece a lógicas distintas das que regem a cidadania
masculina. Família, filhos, casa e beleza ocupam lugar importante na vida da mulher, que
deve cuidar da família, educar os filhos, manter a casa em ordem, estar sempre bonita e,
somando-se a tudo isso, ser uma profissional competente e ter destaque no mercado de
trabalho - para tentar garantir, pelo menos, salários próximos aos dos homens.
A mulher não é apenas a provedora, mas também depende dela a existência das
próximas gerações da família. Então a cidadania para ela envolve aspectos específicos como o
próprio corpo (relacionado também à reprodução), ao bem-estar, a educação dos filhos. As
reivindicações das mulheres tendem a ir além dos direitos primários, envolvem a questão dos
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direitos de terceira geração, os de bem-estar – que são assuntos preferenciais dos programas
femininos.
Gerir a casa e a família implica em tomar decisões de consumo, assim como estar
constantemente bela e bem arrumada. A mulher bem sucedida é aquela que consome e, de
alguma maneira indireta, se faz perceber cidadã ao ser consumidora de produtos para si e para
os outros. A aparência da mulher, por exemplo, é mais determinante do que para o homem, já
que por meio da roupa, dos acessórios, das marcas que ostenta é que ela se revela “bemsucedida” para o mundo.
Assim, podemos considerar que o consumo ratifica a identidade cidadã da mulher.
Por tudo isso, nosso interesse em estudar programas que acompanham a rotina das mulheres e
das donas de casa, naturalizam valores, facilitam suas vidas, além de se proporem a torná-las
mais modernas, organizadas e informadas.

4.3. CIDADANIA E CONSUMO
É possível pensar que a tensão esteja no fato de o consumo conferir elementos
simbólicos que fundamentem a noção de pertencimento e inclusão em determinada classe, ou
determinado país, mas não em realizar políticas que permitam que todas as classes tenham
acesso a tudo o que desejarem consumir. Então, devemos nos centrar um pouco no momento
histórico em que estamos vivendo. Na perspectiva de Featherstone (1995) o consumo é usado
pelos indivíduos para criar vínculos ou estabelecer distinções sociais. Além disso,

[...] há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os sonhos e desejos
celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de consumo
que produzem diversos tipo s de excitação física e prazeres estéticos
(FEATHERSTONE, 1995, p.35)

A lógica do consumo apontaria, portanto, para tipos socialmente estruturados de
uso dos produtos e serviços que demarcam as relações sociais e, expandindo essa perspectiva,
o consumo também pautaria as relações de cidadania (ROCHA, E. 2005).
Para nós, o consumo é uma das faces importantes da cidadania. Para tanto, vale
considerá-lo, como aponta García Canclini (2006), de maneira interdisciplinar: englobando
economia, sociologia política e antropologia. Para ele, “no consumo se manifesta também
uma racionalidade sociopolítica interativa.” (2006, p. 61, grifo do autor). Seria, então,
necessário dirigir-se ao núcleo do que na política é a relação social: o exercício da cidadania.
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E sem desvincular essa prática das atividades através das quais, nesta época globalizada,
sentimos que pertencemos, que fazemos parte de redes sociais, ou seja, ocupando-nos do
consumo (GARCÍA CANCLINI, 2006, p. 34).
Como aponta Marta de Araújo Pinheiro (2006), somos consumidores consumíveis
pelo que consumimos. Recorrendo às palavras de Bernardo Sorj (2003 apud PINHEIRO, M.,
2006), ela continua considerando que “consumo não é questão de escolha ou distinção social.
É questão de integração social.” Mais ainda, “consumir não se reduz a comprar e destruir um
serviço ou produto, mas pertencer a um mundo” (PINHEIRO, M., 2006, p. 80)
O consumo não se guia apenas pela satisfação de necessidades funcionais. Mais
do que isso, os cidadãos consomem produtos e marcas também pelas suas propriedades
simbólicas. A racionalidade que em outros tempos fundamentava o ato de consumir parece
não mais prevalecer. Saltam aos olhos não apenas o que os produtos podem oferecer, mas
também o que podem significar. (VOLPI, 2007)
Podemos notar, por exemplo, que os argumentos das campanhas publicitárias do
início do século eram fundamentalmente racionais, ligadas aos atributos físicos dos produtos,
aos benefícios que eles ofereciam ou ao desempenho maior que os dos produtos concorrentes.
O caminho agora é outro. Os discursos publicitários ressaltam os valores simbólicos, a
emoção, o imaginário, a projeção, a felicidade. Muito mais que consumir para resolver um
problema, consumimos para determinamos nosso lugar no mundo e para sermos mais felizes.
O caráter simbólico do consumo funciona como linguagem ao permitir que o
indivíduo transmita mensagens para os outros a respeito de sua identidade, seus hábitos, seu
lugar no mundo. Deixamos que os outros nos conheçam por meio daquilo que consumimos.
Os consumidores conseguem reconhecer a linguagem simbólica dos objetos e também
traduzi-la em significados para si próprios. Ou seja, ao optar por consumir determinado
produto, o cidadão pode, não só buscar por funcionalidade, mas também expressar valores
culturais da sociedade em que se insere, exibir estilos de vida, construir noções de si mesmo e
manter relações sociais. Consumir é, portanto, como um dos recursos para a formação da
identidade do indivíduo.
A mídia e o consumo – e o consumo passa pela mídia em nossa sociedade –
marcam e constroem parte da subjetividade dos indivíduos, e tal identidade se delimita no
consumo por meio das escolhas sobre aquilo que se possui ou se deixa de possuir, daquilo que
se deseja ou se deixa de desejar. O consumo é, então, uma necessidade, condição essencial
para a vida dos cidadãos na sociedade atual. É importante lembrar ainda que a mídia
estruturada no Brasil tem relação direta com o consumo, como veremos no item 3.6. Cidadão
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é aquele que, em determinada comunidade política goza das liberdades individuais (os
direitos civis), da participação política (os direitos políticos) e também de direito ao trabalho,
à educação, à saúde, aos benefícios sociais e proteção – os direitos sociais (CARVALHO,
2002).
Considerando essa breve discussão, a cidadania é um conceito em construção
norteado pelos interesses sociais e das práticas culturais – incluindo aí o consumo – que
permitem identificação e pertencimento dos indivíduos que se reconhecem entre si. Em outros
termos, o consumo atua como meio de reconhecimento social e de exercício da cidadania,
como já apontava Featherstone (1995).

4.4. COMUNICAÇÃO DE MASSA
Retomando a definição aristotélica de retórica, que definia a comunicação “como
a procura de ‘todos os meios disponíveis de persuasão’” e recorrendo às teorias do século
XVIII, Berlo (1972, p.16) explica que a comunicação refere-se à informação, à persuasão e ao
divertimento e, além disso, considera que todo ato de comunicação “tem um objetivo, uma
meta, que é produzir certa reação.” (BERLO, 1972, p. 20) Nesse sentido, objetivo da
comunicação e audiência seriam conceitos inseparáveis.
Podemos, então, considerar que a mídia trabalha diretamente com dois públicos
distintos. Um deles seria formado pelos anunciantes, que por meio de seus investimentos
publicitários mantém os veículos de comunicação, o outro seria o grupo de receptores, os
indivíduos submetidos aos conteúdos veiculados. Ambos se relacionam na medida em que
para o primeiro é interessante que haja um grande público de receptores, ou seja, o segundo
grupo determina o interesse do primeiro. Além disso, os receptores possuem interesses
específicos que não podem ser ignorados sob o preço de se perder a audiência dessas pessoas.
Abordando a comunicação como disputa, aparece o trabalho de Bourdieu (2007)
que compreende a comunicação com processo de disputa simbólica. Nesse sentido, a
compreensão se daria não apenas pela competência linguística, mas pelo domínio do capital
simbólico.
Outro autor que encara o desafio de conceituar comunicação é Sodré (1972). Ele
define que comunicação seria a troca de informações - sejam elas imagens, símbolos,
estímulos ou mensagens - realizada através de um código. O autor considera ainda que o
sistema de comunicação pode ser um dos parâmetros para mensurar o desenvolvimento
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econômico de um país e pode ainda servir de espelho para as características sociais, políticas
e culturais.
Estudaremos aqui, mais detidamente, a comunicação de massa, cujo fluxo ocorre
em sentido único, ou seja, sem a possibilidade de “intercâmbio comunicativo recíproco” no
processo de transmissão simbólica (THOMPSON, 1998, p.31).

4.5. GÊNEROS E TELEVISÃO
Propomos uma breve reflexão sobre os gêneros e formatos televisivos no intuito
de melhor entender algumas das peculiaridades da linguagem televisiva e perceber como tais
elementos podem ser usados, não só para facilitar a compreensão das mensagens, mas,
também, para confundir o receptor. Interessa-nos observar como a não definição prévia de um
programa, no que se refere ao gênero, pode interferir na compreensão e absorção dos
conteúdos veiculados. Nesse sentido, entram em pauta, por exemplo, programas que, tendo
como foco principal reportagens, serviços sociais, culinária e comportamento inserem, no
desenvolver de sua temática, “pausas” para apresentar produtos, explicar sobre serviços, dar
dicas sobre marcas, entre outras ações de cunho mercadológico. São momentos de
publicidade transvertidos sob roupagem de programas, seriam as inserções de merchandising
tie in.
Considerando, então, este papel capital da televisão na construção da identidade
nacional brasileira e a função pedagógica que exerce com relação ao consumo, nos deteremos
na maneira como a mistura de discursos (jornalístico, publicitário e de entretenimento) pode
formar um amálgama de conteúdos no qual não se consegue definir os limites de cada um de
seus elementos, nem tampouco os efeitos desta mistura intencional de significados.
Trataremos dos gêneros televisivos. Antes, porém, faremos uma distinção para
evitar confusões no que se refere ao uso do termo. O conceito de gênero é utilizado por
autores das Ciências Sociais para definir as diferenças entre homens e mulheres. A partir da
década de 1970, vários estudos sociais discutiram as especificidades físicas e culturais
associadas ao “masculino” e ao “feminino”, partindo das diferenças fisiológicas para uma
abordagem mais ampla.
O conceito de relações de gênero passa, nas décadas seguintes, a se definir como
uma construção sócio-histórica que envolve relações sociais complexas (NEVES, 1993). As
comparações biológicas deixam de ser suficientes para definir o masculino e o feminino.
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Gênero envolve, portanto, fatores sociais e culturais que se alteram em função de elementos
como classe social, raça, formação e idade.
Sobre o conceito de gênero nas Ciências Sociais Temer (2009) considera

O conceito de Gênero, portanto, remete a idéia de categoria relacional do feminino e
do masculino, mas sempre analisando esses comportamentos como produtos de um
contexto histórico-cultural e político, ou como o resultado de uma construção social.
Nesse sentido, Gênero vai além do feminino ou do feminismo, e se aplica sobretudo
a identidade feminina, masculina e outras mais. (TEMER, 2009, p.65)

Faz sentido pensar, portanto, que as distinções de gênero remetam à questão da
representação de uma relação: a relação entre indivíduo e o seu sexo em uma rede de interrelações e interações sociais “que se constroem a partir da divisão simbólica dos sexos”
(TEMER, 2009, p.65). Essas representações estariam diretamente ligadas a emoções e
representação da subjetividade íntima das pessoas.
A outra definição para gêneros vem do campo da Literatura. Nessa área, o
conceito de gênero relaciona-se a tipos estáveis de enunciados. Em nosso estudo abordaremos
os gêneros da linguagem televisiva com o objetivo de entender alguns dos elementos que
compõem o sistema de comunicação. O termo “gênero” aqui empregado refere-se à noção de
gêneros literários, ou de gêneros do discurso – objeto de estudos da Literatura e da
Linguística, que vem sendo também explorado por outras áreas, como a Comunicação Social.
Entenderemos gêneros, nos termos de Bakhtin (2003), como tipos relativamente
estáveis de enunciados que têm estabilidade relativa, sendo dinâmicos e indissociáveis da
situação social de interação. Portanto, estudar gêneros em televisão faz sentido, na medida em
que a comunicação mediada é parte importante da situação social em que nos inserimos.
Todo gênero tem um conteúdo temático determinado: seu objeto discursivo e
finalidade discursiva, sua orientação de sentido específica para com ele e os outros
participantes da interação. Ou seja, cada emissor e cada receptor estabelecem algo como um
contrato de leitura que permite a assimilação facilitada do que cada tipo de enunciação irá
comunicar. O que nos interessa são os momentos em que a distinção entre os gêneros é
diluída, não se determinando previamente o que se encontrará em determinada enunciação. O
caso de programas híbridos é significativo, pois como observa Bakhtin (2003), muitos
gêneros nascem do hibridismo de outros gêneros, primários ou não.
Entender gênero como ação social parte da consideração das noções de propósito
e contexto. Todo texto (falado ou escrito) visa atingir um propósito em uma situação social.
Na definição de Bakhtin (2003), gêneros seriam tipos estáveis de enunciados que atuam na
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organização da experiência dos indivíduos. O autor explica também que os gêneros
discursivos são como “correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da
linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 268).
Outra consideração importante refere-se aos estilos de linguagem, aqui
consideraremos também a linguagem televisiva. Para Bakhtin (2003), tais estilos seriam
justamente estilos de gêneros de determinadas esferas da atividade da comunicação. O autor
sugere que a noção de gênero seja expandida para todas as práticas da linguagem, não se
relacionando apenas aos assuntos da poética e da retórica. Por isso, podemos levar as
definições e conceitos bakhtinianos para o campo da comunicação social e dos estudos de
linguagem televisiva.
Cada texto, nessa perspectiva, vincula-se a outros enunciados. Seriam os
chamados gêneros secundários (complexos) formados a partir dos gêneros primários (simples)
e determinados por um projeto discursivo - o que se quer dizer - e a realização desse projeto o que foi dito e no que tal texto implicou. Nos termos do autor, “a vontade do falante se
realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 282).
É possível considerar, então, que os gêneros seriam uma garantia de comunicação
do presente e da comunicabilidade no futuro, desde que se conserve a maneira típica de
organização das ideias e dos recursos da linguagem.
Os fundamentos capitais da teoria proposta por Bakhtin (2003) são: a concepção
sócio-histórica e ideológica da linguagem; o caráter sócio-histórico, ideológico e semiótico da
consciência; a realidade dialógica da linguagem e da consciência; a interação verbal; a
comunicação discursiva e a relação entre língua, discurso, texto, enunciado e atividade
humana. A língua é tida como atividade e acontecimento social permeado por ideologia.
Dependendo do recorte, a linguagem pode ser objeto de diferentes tipos de análise. Por tal
motivo, é interessante discutir as linguagens, os discursos e os estilos envolvidos nos vários
gêneros televisivos e também nos programas que mesclam esses tipos estáveis de enunciados.
Sobre esse aspecto, Rodrigues explica que “cada discurso é dialógico, orientado a
outra pessoa e a sua compreensão e a sua efetiva ou potencial resposta” (RODRIGUES, 2005,
p. 160). Mais ainda, para ela, cada gênero estaria vinculado a uma situação social de
interação, dentro de um âmbito social, que tem sua finalidade discursiva, sua própria
concepção de autor e destinatário.
Analisando tal colocação e transpondo-a para o âmbito dos estudos sobre
televisão, precisamos pontuar que a comunicação mediada não possibilita que o contato
comunicacional seja diretamente dialógico, uma vez que na há interação imediata ou face-a-
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face. Ou seja, a alternância de sujeitos do discurso, uma das características dos enunciados
discursivos ao lado da expressividade e da conclusividade, é simulada na comunicação
televisual. Porém, é possível perceber respostas diferentes refletidas em audiência, em
mudanças de comportamento, no agendamento dos assuntos sociais ou até mesmo no
consumo de certos produtos ou ideais.
De maneira geral, todo gênero – seja ele linguistico ou televisivo – teria um
conteúdo temático determinado (seu objeto discursivo e finalidade discursiva, sua orientação
de sentido específico para com ele e os outros participantes da interação), além de estabilidade
relativa, mesmo sendo dinâmicos e indissociáveis da situação social de interação.
Martín - Barbero (2006) encara os folhetins do século XIX como marco para a
origem dos gêneros e dos estilos literários. Para o autor, esse tipo de publicação acompanhou
as evoluções e os movimentos da sociedade na qual se inseria. Nascem, com os folhetins40, os
gêneros da comunicação de massa.

Os dispositivos que permitem ao folhetim incorporar elementos da memória
narrativa popular ao imaginário urbano-massivo não podem ser compreendidos nem
como meros mecanismos literários nem como desprezíveis artimanhas comerciais.
Estamos diante de m novo modo de comunicação que é a narrativa de gênero.
(MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 189)

Ele considera que, para analisar tal tipo de impresso, é necessário encarar o a
escrita como um processo de enunciação, no âmbito de um meio de comunicação que implica
em um modo de escrever que, por sua vez, responde a um modo de leitura. Assim, tanto a
forma de escrita como a de leitura obedecem a um conjunto de regras e contratos que
possibilitam a interpretação do que é veiculado. O gênero não seria apenas um ponto para
análise da cultura de massa, mas um funcionamento diferencial e diferenciador das narrativas
que perpassa tanto as condições de produção como as de consumo das mensagens.
A classificação dos gêneros na linguagem televisiva parte dos estudos lingüísticos
e busca identificar tipos padrão de enunciados e formatos recorrentes nos programas
veiculados por este veículo de comunicação. Sodré (2001) considera que a riqueza da
comunicação televisiva esteja na possibilidade de unir diferentes linguagens. Nos termos do
autor “a verdadeira vocação do médium televisivo é a síntese hegemônica dos discursos”
(SODRÉ, 2001, p. 9).

40

Já tratamos desses formatos de impresso quando abordamos a imprensa feminina. É interessante observar a importância de
tais publicações também para o campo da linguística e dos gêneros literários.
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Convém, assim, avançar na reflexão sobre esses tipos estáveis de enunciados na
linguagem televisiva. Duarte e Castro (2007) propõem um estudo sobre gêneros e formatos
audiovisuais, entendendo gêneros como estratégias de comunicabilidade. Os gêneros podem
ser percebidos como promessas dos enunciadores e também como manifestação de fala. Eles
“prevêem o reconhecimento de regularidades que, enquanto promessa, despertam o interesse
do telespectador e, enquanto manifestação, fornecem indicações para sua leitura” (DUARTE;
CASTRO, 2007, p. 8).
Os gêneros seriam, então, modelos de expectativas. Seriam a primeira mediação
entre os produtores e os receptores das mensagens, “referem-se ao tipo de realidade que um
produto televisão constrói ao tipo e forma de real a que está ligado e ao regime de crença que
propõe ao telespectador” (DUARTE; CASTRO, 2007, p. 15). Os subgêneros e os formatos
constituiriam os gêneros televisivos.
A noção de gênero seria, para elas, uma abstração com origem na virtualidade já
que nenhum dos produtos audiovisuais apresenta exclusivamente as características de um
gênero. A noção das autoras deve ser compreendida como

[...] um feixe de traços de conteúdos na comunicação televisiva que só se atualiza e
realiza quando sobre ele se projeta uma forma de conteúdo e de expressão –
representada pela articulação de subgêneros e formatos, esses, sim, procedimentos
de construção discursiva que obedecem a uma série de regras de seleção e
combinação. (DUARTE; CASTRO, 2007, p. 16)

O conjunto de formatos seria como um sistema de variações que se articula para
formar determinado gênero, portanto, os formatos seriam unidades menores formadoras dos
gêneros. De modo que, ao se conceber um novo formato concebe-se também um novo corte
genérico, assim “basta a todo texto, e, mais ainda, a todo documento televisual, uma vez que
pode ser ancorado em gêneros muito diferentes, mudar a isotopia homogeneizante que forma
um gênero, para declinar novos formatos” (JOST, 2007, p. 72).
Para que produtores e receptores consigam trocar significados, é preciso que a
engrenagem comunicacional esteja ajustada, o que indica claramente a existência de um
contrato de leitura compartilhado, capaz de regular a comunicação de um programa veiculado.
Além disso, a partir da identificação da lógica das seqüências dos formatos é possível
perceber a decisão do produtor e também a intenção do telespectador de inclusão do formato
em uma tradição genérica, que é seu horizonte de expectativas. Logo, não só os produtores, os
telespectadores também classificam os programas.
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Castro (2007) aborda a evolução do gênero até o formato promocional televisual.
A autora parte da premissa de que a televisão seria um espaço dialógico, uma vez que
responde às necessidades da sociedade, seja seguindo ou apoiando fórmulas conhecidas ou
apresentando posições críticas.
Para ela, a televisão brasileira destaca o caráter promocional em suas produções,
as ações promocionais não estariam apenas restritas aos momentos de intervalos entre os
programas, mas em toda a programação televisiva. Então, é importante diferenciar os tipos de
publicidade, ou o que a autora separa como “publicidade strictu sensu” e “publicidade latu
sensu”. A primeira partiria da premissa da publicidade como evento de comunicação que
acontece em determinado espaço e tempo “transformando cada produção em ocorrência, em
ato concreto ou exemplo, de uma dada atividade humana, ao passo que entender a publicidade
latu sensu implicaria na compreensão da relação “simultânea de veículo e de empresa”. Nesse
sentido, as atividades da ação publicitária e as intencionalidades da emissora/empresa se
fundem e culminam em um tipo de programação em que a televisão fala de si mesma se torna
recorrente.
Em nosso estudo focaremos a publicidade latu sensu, pois é neste âmbito que,

[...] determinados formatos publicitários, feitos para televisão, parecem migrar do
tradicional espaço comercial para a própria programação televisual, conferindo ao
discurso televisivo o caráter nitidamente promocional, que contamina toda a
programação (CASTRO, 2007, p. 125)

A dimensão latu sensu amplia a noção de publicidade e comporta discursos
publicitários difusos e indiretos, que misturam não só promoção de produtos e serviços
durante o programa como também recorrem freqüentemente à autorreferência. Entender a
publicidade nestas duas dimensões (strictu e latu sensu) remete a uma discussão maior sobre
a questão dos gêneros em televisão.
Aronchi de Souza (2004, p. 44) explica que os gêneros podem “ser entendidos
como estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados com
as dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação”. Para o autor, os
telespectadores seriam capazes de reconhecer os diferentes gêneros, falar das especificidades
de cada um, mesmo sem saber as regras de sua produção, escritura e funcionamento de tais
formas discursivas.
Tal ponto de vista tangencia a definição de Castro (2007, p. 128), para quem
gênero é entendido como “estratégia de comunicabilidade, uma unidade mínima do conteúdo

48

da comunicação de massa, envolvendo diretamente o sistema produtivo e o sistema de
consumo” e também a visão de Todorov (1981), de que gêneros respondem aos horizontes de
expectativa orientando produtores e receptores na produção, reconhecimento e leitura de
textos de qualquer natureza.
Ao compreendermos, portanto, cada gênero televisivo, naturalizamos uma
determinada forma de comunicação, estabelecemos parâmetros de comparação e construímos
um universo de expectativas a ser satisfeito por tal conteúdo a ser exibido. É através da
identificação prévia do gênero que, muitas vezes, conhecemos e interpretamos o mundo que
nos é exibido. É como se tal determinação sobre o gênero da mensagem constituísse algum
tipo de garantia da comunicação, do momento e da comunicabilidade futura, manifestando-se
na maneira típica de organizar as ideias e de empregar recursos de linguagem próprios de cada
gênero.
Para Wolf (1995), a busca constante pela conquista de audiência faz com que os
veículos de comunicação façam “novas experiências”, testando sucessos consolidados em
outros meios. Portanto, a evolução/ transformação dos gêneros na mídia é natural: novos
gêneros são criados, outros se misturam e alguns desaparecem.
Com base nessa linha de pensamento, podemos considerar que a mistura dos
gêneros televisivos interfere na maneira como o telespectador apreende o conteúdo exibido e,
de maneira mais ampla, interpreta a realidade. Por não estar previamente preparado para um
tipo de mensagem, ele pode não perceber a diferença entre as intencionalidades dos produtos
comunicacionais exibidos e não diferenciar, por exemplo, conteúdo comercial de conteúdo
informativo. Esta é umas das características importantes da hibridização de gêneros
televisivos.

4.6. TV E CONSUMO NO BRASIL
A importância de se estudar televisão é discutida por diversos autores e encarada
sob as mais diferentes perspectivas. Bucci (1996), por exemplo, considera que a televisão
delimita o espaço público, emociona os cidadãos e contribui pra mudança/criação de hábitos.
Para o autor, a unificação e a ideia de pertencimento a uma mesma nação deve
muito ao modelo de televisão que se instaurou e permaneceu no Brasil. A possibilidade de a
TV atuar como rede em todo o território nacional resultou na integração dos cidadãos, dos
mais distantes pontos do país, a um mesmo Brasil. Uma unificação que ocorreu no plano do
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imaginário, calcada em um alicerce (o do plano real) marcado por desencontros, rupturas,
abismos sociais. Por meio do imaginário, foi possível passar de um país desunido (real) para a
visão (imaginação) de um país continentalmente unido. Mais ainda, “é pela TV que as
crianças ingressam no mundo do consumo aprendendo a desejar mercadorias.” (BUCCI,
1996, p. 11).
Na linguagem televisiva impera o tom do entretenimento. Aronchi de Souza
(2004, p. 39) explica que o programa de televisão “deve sempre entreter e pode também
informar. Pode ser informativo, mas deve também ser de entretenimento”. Estar na televisão
implica na necessidade de entreter a audiência e esta necessidade invade também espaços em
que, supunha-se, a informação deveria prevalecer, como é o caso dos telejornais. Como
observa Bucci (1996, p. 29) “o telejornal, mais que o jornalismo impresso, tem de entreter. O
tempo todo.”
Os telejornais, conta o autor, foram inseridos na programação da televisão
brasileira, especificamente da Rede Globo de Televisão e posteriormente nas demais
emissoras “não como uma estrela com luz própria, mas como entretenimento a mais na rotina
do público” (BUCCI, 1996, p. 30). Ou seja, em jornalismo veiculado pela televisão, não
basta apurar os fatos, investigar, buscar fontes confiáveis e interpretar a notícia. É preciso
fazer dela uma mercadoria a ser desejada. O jornalismo precisa entrar na dança da diversão,
da realidade esteticamente agradável do Brasil imaginado que a TV constrói para conseguir
transmitir com eficácia seus conteúdos.
Além do jornalismo, também entra em discussão a publicidade. Para ele, mesmo
sendo “fomentadora e beneficiária da própria indústria do entretenimento, [a publicidade] não
é apenas a principal fonte de renda na exploração comercial da televisão. Ela é a linguagem
comum das formas cada vez mais variadas de televisão”. (BUCCI, 1996, p. 35). A linguagem
publicitária e o objetivo do entretenimento invadem as demais formas de expressão na
televisão brasileira.
Também a publicidade deve entrar no compasso do entretenimento. É claro que
seu objetivo não é o mesmo do jornalismo, tampouco suas estratégias de comunicabilidade,
porém, cada vez mais, a publicidade precisa se reinventar: “a publicidade, portanto, além de
vender mercadorias, é obrigada a vender a si mesma, com atração, com entretenimento.”
(BUCCI, 1996, p. 38).
Percebe-se, então, uma convergência entre os programas informativos e, em
particular, jornalísticos exibidos na televisão e a publicidade. Ambos precisam captar e
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prender a atenção do receptor que, em nossa cultura, está acostumado com telenovelas e com
a anestesia que a televisão pode proporcionar.
O modelo de televisão que se estabeleceu no Brasil foi o comercial. Como toda
empresa que pretende se manter no mercado, a televisão busca o lucro e, para isso, opta por
estratégias mercadológicas e modelos de gestão. A implementação da televisão no Brasil
esteve relacionada aos ideais de modernidade e futuro, como se percebe nesta definição de
Sodré (1972) para cultura de massa

[...] o que se convencionou chamar cultura de massa tem como pressuposto, e como
suporte tecnológico, a instauração de um sistema moderno de comunicação (os
mass-media, ou veículos de massa) ajustados a um quadro social propício (SODRÉ,
1972, p. 13, grifo meu)

Em outra obra, ele explica características da televisão, um dos veículos mais
importantes da tal cultura de massa: “televisão é um sistema informativo homólogo aos
códigos da economia de mercado e acionado pelo desenvolvimento tecnológico” (SODRÉ,
2001, p. 18). Perceber, então, o que um veículo de massa entende por (e divulga) cidadania é
fundamental para compreender o processo de atualização desse conceito.
A partir da década de 1950, as mudanças na sociedade brasileira contribuíram
para que a televisão fosse encarada como “fator de educação para um mercado de trabalho e
consumo, favorecendo o abandono de velhos hábitos e a integração cultural’” (KEHL, 1996,
p.194). Em seu estudo sobre a Rede Globo de Televisão, Maria Rita Kehl considera que a
rede

[...] teria sido a principal responsável pela tarefa de modificar a representação
imaginária desse país, criando o ideal de limpeza, modernidade, ‘bom gosto’ (ou
bom comportamento) e alegria consumista como qual grande parte da população se
identifica até o presente. (KEHL, 1996, p. 202)

Percebe-se que o âmbito não do real, mas do imaginário é que norteia o plano de
integração e de formação dos brasileiros pela emissora que monopolizou virtualmente, para
usarmos os termos de Murilo César Ramos (1997), a audiência no Brasil durante a primeira
onda da televisão.
Kehl (1996) explica que a televisão passa a ser o mais importante ponto de
confluência na busca por resolver simbolicamente a relação entre o poder político, o poder
econômico e as necessidades da população brasileira. Por isso, Rede Globo teria tido papel
importante – se não fundamental – no processo de unificação da noção de nacionalidade do
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povo brasileiro. Passa-se de um país de dimensões continentais, uma nação enorme, distante
entre si, fragmentada a “alguma coisa parecida com uma nação civilizada isso se deve ao fato
de [a televisão] ter-se tornado um eficiente veículo de integração nacional” (KEHL, 1996,
p.169). É importante entender o que a autora pretende dizer com tal exposição. Civilizar,
formar uma “nação civilizada” demonstra a intenção de tornar o povo brasileiro apto
(capacitá-lo, educá-lo) a ser cidadão. Esta parece ter sido uma preocupação do governo
militar, que pretendeu adotar os modelos europeu e americano de cidadania: pautados em
direitos e deveres.
Ramos (1997), ao descrever o período militar, lembra que, por razões de
segurança nacional e para dar suporte ao modelo econômico, o governo tomou a decisão de
investir em uma moderna infraestrutura de telecomunicações.
Talvez por isso, a preocupação de Sodré (2001) com uso do material simbólico
veiculado na TV pelo Estado. Para ele, o sistema da televisão ampliaria o poder do Estado na
comunicação social, o que, poderia ser danoso para a sociedade.
Por ter podido transmitir em rede via Embratel para todo o país, a Globo – agora
Rede Globo – foi capaz de integrar uma nação dispersa e plural. Integrou-a com o claro
objetivo de formar um mercado consumidor, incentivando o desejo de consumir e refletindo
as imagens e os valores de uma sociedade de consumo. Parece haver, nesse momento, um
conflito entre o ideal de integração defendido pelo governo militar e o ideal construído (e
difundido) pela Rede Globo, uma vez que a ideia de unificação nacional não partiu da
emissora, mas era um objetivo do governo que, por meio da emissora, foi atingido.
A ideia de um Brasil único, em que todos são cidadãos brasileiros foi sedimentada
no âmbito do imaginário do consumo, não no plano real, tangível e material. O brasileiro
aprendeu a se projetar numa identidade nacional e se sentir parte dela. Não obstante, houve
também a preocupação de fazer do Brasil o país “do futuro”, um “mercado promissor” e,
portanto, os hábitos, valores e preceitos de consumo também foram apresentados a esses
cidadãos, que aprenderam não só a ser brasileiros em uma realidade imaginária, como
também ligaram tal identidade nacional ao ato de consumo.
Assim, falar em cidadania no Brasil é remeter a uma construção intangível criada
e difundida pela televisão, tanto quanto falar em consumo, também apresentado na esfera do
imaterial, do desejo, da projeção, dos símbolos. Ser brasileiro, então, é consumir
determinados produtos, assim como ser moderno liga-se ao fato de consumir produtos
tecnológicos, que apontam para um futuro melhor.
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É possível que, o fato de não ter havido, na história do Brasil, um momento de
comoção nacional contra um inimigo comum tenha colaborado para a falta de uma identidade
nacional sólida – e também uma falta de civilização/civilidade41. Nessa lacuna, a Rede Globo
teria sabido atuar e unir a nação: fazer com que os brasileiros dos mais distantes lugares se
sintam identificados e pertencentes a uma cultura (mesmo que essa cultura seja bastante
diversa da qual o brasileiro real esteja inserido). Para tanto, escolheu um modelo ideológico
para não só construir essa “identidade nacional”, como também para ensinar o brasileiro a ser
“civilizado” e, por consequência, cidadão.
Bucci (1996, p. 15) também reconhece a televisão no processo de unificação. Para
ele: “Foi a televisão que forneceu ao brasileiro a sua auto-imagem a partir dos anos [19]70”.
Logo, se a Globo propõe-se a educar para a cidadania e o faz por meio da “integração
nacional”

tal

processo

se

dá

não

pela

formação

de

cidadãos

politicamente

informados/engajados, culturalmente formados ou qualquer outra ideologia, ela o faz pautada
na formação de um público (como audiência) para o consumo. Nota-se que o mercado
consumidor brasileiro e o conjunto de cidadãos brasileiros se tangenciam nas construções
simbólicas realizadas durante esse período.
Os cidadãos são educados para serem consumidores, constituírem um mercado
promissor e, assim, garantir que a empresa Rede Globo consiga maiores lucros por meio de
suas relações com os anunciantes. O resultado de tal “unificação” das subculturas: elas foram
adaptadas à lógica do desejo, dos símbolos e demais valores da sociedade de consumo.
Todo esse processo de unificação por meio deste imaginário comum de consumo
no “país do futuro”, no “Brasil que vai pra frente” se deu há cerca de quarenta anos. O desafio
agora é perceber se esse processo permanece, se os valores mudaram, quais os desejos que
alimentam e de que maneira o consumo é apresentado para os cidadãos.
Ao apresentar ou sugerir que haja apenas uma forma de se conseguir êxito, optase por uma ideologia e, por não apresentar outras possíveis, o público passa a crer que não
haja outra possível. No caso, a fórmula do sucesso está na evolução de não consumidores a
consumidores. Consumir eleva a pessoa ao status de cidadão, na perspectiva da ideologia
pregada pela emissora.
Uma identidade nacional se formou por meio da criação do mercado, a outra no
âmbito da imaginação. As duas se fundem na concepção do cidadão brasileiro: há tanto uma

41

Tal suposição carece de um estudo sociológico mais aprofundado, o que não se pretende nesta pesquisa. Tem-se essa ideia
com base apenas em observações da realidade brasileira em comparação com outras.
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“identidade brasileira” como um mercado nacional. Sinal disso é que dentre os direitos da
cidadania, o consumo é comumente reivindicado.
Como pontua L. Marshall (2003, p. 99), “o homem que entra no século XX como
cidadão sai dele como consumidor”. É como se o brasileiro que participa da unificação
nacional nas décadas de 1960 e 1970 entrasse nesse processo como cidadão e saísse dele
como consumidor. O indivíduo é brasileiro na medida em que consome determinado produto,
ou ideal de consumo, como foi o caso da noção de modernidade cuja televisão foi o maior
símbolo.
Nesse sentido, o recorrente discurso ideológico de que o poder público é
incompetente e a iniciativa privada competente começa a ser moldado naquela época e
permanece até hoje, com as chamadas ações de merchandising social, incentivo ao
voluntariado, entre outras.
Entramos, aí, na questão da construção/elaboração do imaginário. A cidadania, a
identidade nacional, a integração construídas pela Rede Globo, como vimos, acontece no
plano do imaginário. Como já colocava Bucci (1996)

O modelo de televisão que se vingou no Brasil soube unificar o país no plano do
imaginário por cima de um alicerce (o do plano real) marcado por desencontros,
rupturas, abismos sociais. Conseguiu que um país desunido (real) se visse (se
imaginasse) unido. (BUCCI,1996, p. 13)

A intenção foi formar um público consumidor orquestrando desejos e
sedimentando a ideologia do consumo. Nota-se isso

[...] na definição de Walter Clark, ‘Esta é a importância maior da comunicação em
um sistema produtivo: transformar a população em mercado ativo de consumo,
gerando a disposição ao consumo, relacionando cada bem, produto ou serviço ao
extrato social a que está destinado, atingindo simultaneamente a todos os extratos e
imprimindo maior agilidade ao mecanismo produtivo. (KEHL, 1996, p. 205, grifo da
autora)

Para aprender quais produtos e serviços referem-se ao seu extrato social, é
fundamental conhecer o valor social e cultural dos produtos, saber como usá-los de maneira
adequada, ou seja, “adotar uma atitude de aprendizes perante o consumo e procurar
desenvolver um estilo de vida” (FEATHERSTONE, 1995, p.38), o que nos remete à educação
de massa. Caberia à TV controlar a luta de classes na medida em que oferecesse produtos
certos para cada uma delas. Trata-se do controle social pelo consumo, não por atividade
política, movimento social ou qualquer outro meio de exercício da cidadania. Exerce-se a
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cidadania “corretamente” de acordo com o “padrão-Globo-de-qualidade” – consumindo o
produto certo para cada classe. Ocorre então que o público/consumidor percebe e se
conscientiza de seu papel político a partir dessa perspectiva de consumidor.
Não é ousadia dizer que a televisão preenche a lacuna deixada por outras
instituições na construção do imaginário dos brasileiros. É a televisão quem liga a realidade
vivida a uma sociedade imaginada em que há o sentimento de nacionalidade, pertencimento e
união, que constrói a identidade do povo brasileiro. Kehl (1996) afirma que esse meio,
especificamente a Rede Globo de Televisão (por ter condições técnicas para isso à época)
cumpriu papel fundamental no processo de unificação da noção de nacionalidade. Passou-se
de uma nação enorme, distante entre si, fragmentada a “alguma coisa parecida com uma
nação civilizada isso, se deve ao fato de [a televisão] ter-se tornado um eficiente veículo de
integração nacional”. (KEHL, 1996, p.169)
Em seu estudo sobre televisão, Ciro Marcondes Filho (1994) considera o mundo
dos imaginários o mais importante e decisivo, “o principal mundo em que as pessoas vivem”
(MARCONDES FILHO, 1994, p. 9). De maneira geral, algumas artes procuram levar o
indivíduo ao mundo da imaginação, a uma realidade perfeita, sonhada, sem problemas, riscos
ou tristezas e a ficção é um terreno bastante propício para essa viagem. As tramas fictícias são
capazes de envolver as pessoas, trabalham com sentimentos e emoções de maneira com que
aquela história inventada seja sentida como verdadeira pelos que a lêem, assistem ou de
qualquer outra forma têm contato com ela.
A televisão atua com habilidade nesse palco. Ela rompe a fronteira da vida real
dos telespectadores e os faz viver, junto com ídolos construídos, um mundo imaginado. A
televisão, como coloca Marcondes Filho (1994, p. 32), “não transmite o mundo, ela fabrica
mundos” que se sobrepõem ao mundo real.
A proximidade entre televisão e ideologia do consumo pode ser percebida
também em Sodré (2001), que chama a atenção para o fato de um médium não seria apenas
um mediador entre o público e o emissor, mas um espaço autônomo capaz de criar modelos
próprios. Para Sodré (2001, p. 29), “no sistema televisivo, a única política ‘moderna’ é aquela
que serve de apoio doutrinário à ideologia do consumo”.
As discussões teóricas acerca do consumo variam entre estudos que se pautam por
averiguar historicamente o processo de consumo, como ele se deu, de quais maneiras mudou
as relações e a sociedade (VOLPI, 2007); outros averiguam o que seriam necessidades e o que
seriam desejos, passíveis de serem explorados pela publicidade numa lógica de insatisfação
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eterna por não se conseguir consumir tudo o que se deseja; outros ainda tentam situar o
consumo como ato social.
Ensinar a consumir certo seria, portanto, uma forma de prestar um serviço social
aos telespectadores. Ao ensinar o que e como consumir, o que escolher para a casa, para os
filhos e a família e até mesmo a não gastar além do previsto, pode-se considerar que a
televisão esteja realizando um tipo de serviço.
Miceli (1972) liga o programa apresentado por Hebe Camargo às matérias de
serviço e comportamento que estimulariam o consumo, por “fornecer ao público um modelo
ético comportamental para suporte da aquisição”, oferecendo “modos de consumir ligados a
um estilo de vida particular e situado em algum ponto da escala de prestígio” (MICELI, 1972,
p. 62). Ele continua explicando que, no que se refere à “à massa ‘excluída’ de consumidores,
a televisão opera, em primeiro lugar, à maneira de um mostruário da cultura material na
sociedade capitalista dependente (máquinas de lavar, de costura, automóveis, batedeiras,
etc.)” (MICELI, 1972, p. 218).
Assim, algumas matérias classificadas como jornalismo de serviço, ou seja,
preocupadas em poupar tempo de dinheiro do cidadão, passam a oferecer a possibilidade de
consumir e, mais ainda, consumir bem42. Seriam como orientadoras para os expectadores que
não tiveram acesso às informações através do ensino formal/institucionalizado.
Nesse sentido, consumir “bem” ou consumir “melhor” pode ser percebido a partir
de um ouro ponto de vista43 igualmente pedagógico: o de alertar para risco do consumo
exagerado, ou neste caso, o "mau consumo” ; aquele que alerta para os riscos dos juros;
sugerir o uso do décimo terceiro salário para o pagamento de dívidas; não obtenção do crédito
com o “nome sujo na praça”;a importância de certas ações preventivas; do tipo é melhor
poupar e comprar à vista (neste sentido, a poupança também pode ser vista como um produto
a ser vendido).
É preciso compreender, portanto, que ao divulgar determinada escolha como
correta, ao ensinar a consumir, ou seja, ao prestar esse serviço, existe a intencionalidade do
emissor. O serviço não é neutro, é formador de comportamentos, ensina e representa um
determinado emissor que controla a emissão. Por isso, a relação íntima entre prestação de
serviços em televisão e consumo.

42

Estariam inseridas nesses contextos as matérias que ensinam a consumir bebidas – qual o vinho certo para o prato certo;
qual a roupa adequada para cada festa e muitas outras.
43
O estudo do conteúdo das matérias indica a ação pedagógica predominante neste material informativo.
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Buitoni (1986) lembra que não é fácil conciliar publicidade e objetivos de
militância. Talvez por isso, a imprensa feminina e seus específicos tipos de abordagem do
cotidiano sejam considerados “jornalismo de amenidades, esclarecimentos, serviços,
entretenimento”. (BUITONI, 1986, p. 11)
Everardo Rocha (2006) discute a relação entre produção e consumo. Ele apresenta
algumas ideologias que permeiam discursos sobre o tema, entre eles o moralista. O autor
descreve:

É como se a produção possuísse algo de nobre e valoroso, representando o mundo
verdadeiro, ou a vida levada a sério, e o consumo, no pólo oposto, tivesse algo de
fútil e superficial, representando o mundo falso e inconseqüente. (ROCHA, 2006, E.,
p. 129, grifos do autor)

Décio Pignatari (1991, p.140), em seu estudo sobre a simbologia do consumo na
televisão, afirma que “combater o consumo é uma forma de repressão” e continua
considerando que “comprar e vender é parte integrante de todo o tráfego existencial, social e
cultural”. Nesse sentido, a identidade cultural dos indivíduos relaciona-se com seu estilo de
vida, com seus hábitos de consumo.
Na Sociedade de Consumo, de acordo com Baudrillard (1995), a referência
absoluta seria a felicidade - considerada, inclusive, equivalente à salvação. Mas, em sua
análise crítica da sociedade de consumo, ele observa que esta referência é “alimentada por
uma exigência igualitária, se funda nos princípios individualistas, fortificados pelos Direitos
do Homem e do Cidadão, que reconhecem explicitamente a cada um (ao indivíduo) o direito à
Felicidade” (BAUDRILLARD, 1995, p. 48). Baudrillard (2005) considera a ideologia do
consumo como sendo pautada no que ele denomina de lógica fetichista.
Ele relaciona dois aspectos fundamentais nesse âmbito. O primeiro ligado à
significação e o segundo ao processo de classificação e diferenciação social, percebendo o
campo do consumo como “um campo social estruturado em que os bens e as próprias
necessidades, como também os diversos indícios de cultura, transitam de um grupo modelo e
de uma elite directora para outras categorias sociais” (BAUDRILLARD, 1995, p. 61).
Redefine-se consumo não mais como prática de troca ou função de prestígio, mas como
sistema de comunicação e de permuta, considerando-o um código de signos emitidos,
recebidos e inventados como linguagem.
Relacionando sociedade de consumo e tradição, Sílvia Rocha (2004) considera
que o consumo surge como o lugar para a construção do indivíduo. Aderindo a determinados
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"estilos de vida" - comportamentos, valores e hábitos de consumo – o homem moderno
constrói uma identidade. Para ela, a sociedade de consumo assiste ao fim das tradições, já que
permite liberdade de escolha – liberdade essa que é tolhida quando se faz parte de uma
tradição – e mais, a sociedade de consumo se caracteriza por ser absolutamente inclusiva.
Nos modelos anteriores de sociedade as escolhas eram realizadas pelas
instituições e não pelos indivíduos. Portanto, a identidade era construída a partir do lugar
social institucionalmente designado pela tradição. Agora,

A modernidade assiste à crise das instituições que desempenhavam esse papel, e é a
esse impasse que o consumo vem responder: ele surge como a derradeira esfera de
produção de identidade, aquela que permitirá ao indivíduo criar a si mesmo, atribuirse uma história e uma consistência ontológica. (ROCHA, S., 2004, p. 115)

Ela continua seu raciocínio considerando que, no início da modernidade, as
práticas que determinavam as identidades eram fundamentalmente da ordem dos saberes (a
pedagogia, a medicina, a psiquiatria etc.) ou do imaginário (o romance, o teatro), porém, na
realidade que hoje se apresenta, pode-se considerar que tal função seja desempenhada,
sobretudo pelo consumo e pela cultura de massa. Numa expansão desse pensamento, ela
afirma que “ao consumir, criamos para nós uma biografia” (ROCHA, S., 2004, p. 116). Pode
parecer exagerada essa consideração por desprezar outros elementos que perfazem a
subjetividade do indivíduo, mas é significativa a comparação e o papel atribuído ao consumo
no processo de construção das identidades44 e, por que não, da cidadania. É importante não
confundir identidade e cidadania: a identidade é um dos elementos componentes da cidadania,
ou seja, mesmo não se limitando à identidade, o exercício da cidadania pressupõe respeito às
identidades dos sujeitos.
Entender a comunicação na concepção e exercício da cidadania remete a García
Canclini (2006), quando considera que as formas de consumo são capazes de alterar as
possibilidades e as maneiras de exercício da cidadania na sociedade contemporânea e parte da
percepção de que os consumidores agem não apenas sob impulsos que deflagra em
consumismo fútil.
Atuando no nível do imaginário e por meio de uma linguagem própria, a televisão
constrói significados, apresenta realidades, difunde ideologias, ensina comportamentos,
enfim, participa do dia-a-dia do brasileiro. Por isso, pesquisar sobre as regras que constroem a

44

Consideraremos aqui identidade no sentido apresentado por Folmann (2001), para quem esta é composta por: self atual,
que é como a pessoa percebe a si mesma; self ideal, que se refere a como a pessoa gostaria de ser percebida; e self social,
como a pessoa se apresenta para os outros.
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estrutura do sistema de comunicação da televisão e, a partir daí, decifrar seu código, é
fundamental para a compreensão da cultura de massa, como já apontava Sodré (1972).
O espaço público nos novos moldes apresentados por Bucci (2005) altera a noção
de cidadão, que não mais se comunica entre iguais, mas se vê obrigado a aprender a
relacionar-se com a sociedade a partir de uma comunicação não-dialógica, ou de, no máximo,
um diálogo simulado com a mídia. A condição atual do espaço público é denominada pelo
autor de “telespaço público”, um domínio que não depende da opinião pública45, uma vez que
realiza simulações em busca de um consenso, sem que haja discussão efetiva e real com os
indivíduos.
Coube, portanto, às instituições midiáticas tornar conhecidos os valores e
preceitos sociais e, nas disputas internas entre os diferentes meios, a televisão conseguiu
estabelecer-se como padrão, o que leva o autor a afirmar que

Atualmente, o espaço público se estrutura de acordo com a supremacia não apenas
da hierarquização de valores e conceitos da Instituição Midiática, mas da hegemonia
da linguagem televisiva sobre todas as outras. (BUCCI, 2005, p.95)

A televisão exerce papel capital na nova realidade, não apenas por sua linguagem
invadir outros campos da sociedade - um exemplo seria a política cada vez mais
espetacularizada46 – mas, principalmente, por ser a responsável por dar respostas e
informações, por ensinar a população, visto que muitas das organizações que deveriam
cumprir esses papéis são falhas e não atendem às necessidades dos cidadãos. (QUESSADA,
2003)

45

Entendida como aquela que emerge do debate entre os cidadãos a partir dos interesses da comunidade.
Sobre o assunto, a obra de Wilson Gomes - Transformações da política na era da comunicação de massa. São Paulo: Paulus,
2004 - é muito interessante.
46
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5. A METODOLOGIA DE ANÁLISE
A pesquisa foi realizada em etapas distintas. Após a revisão de literatura,
discussão dos conceitos e escolha da análise de conteúdo para tratamento dos dados passou-se
à seleção do corpus da pesquisa.
A análise de conteúdo implica, como explica Bardin (2008), em analisar as
condições de produção a fim de articular a superfície do texto com os fatores que
determinaram as características dos mesmos. Por isso, pretendia-se estudar a produção do
programa. Infelizmente, apesar de inúmeros contatos com a emissora, não foi possível obter a
autorização para tal análise. .
Optamos, dada a realidade que se apresentou, pela análise de conteúdo do
programa. Esta metodologia mostrou-se adequada por permitir analisar mensagens de maneira
sistemática e confiável, utilizando-se de procedimentos aplicados da mesma forma em todo o
conteúdo analisável e pela objetividade que a categorização possibilita. Trata-se de

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2008, p. 44)

Essa metodologia busca entender as outras realidades relacionadas à
comunicação, compreender além dos significados imediatos das comunicações por meio da
análise das mensagens. Como objetivos desse processo, Bardin (2008) aponta a superação da
incerteza e o enriquecimento da leitura e como funções são apresentadas uma heurística e
outra de administração da prova, “que na prática podem ou não dissociar-se” (BARDIN,
2008, p. 31)
A primeira etapa da análise referiu-se à descrição analítica do objeto que
apresentamos no item 5.1. Trata-se de um tratamento descritivo da delimitação de unidades de
registro (ou de codificação) e da definição de unidades de contexto. Feito isso, partiu-se para a
análise categorial, em que são determinados os critérios de classificação e criadas as
categorias.
A etapa seguinte, depois de feita a estruturação do material a ser analisado, é a
especificidade desta metodologia: a inferência. Como destaca Lawrence Bardin (2008),
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[...] a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção (ou, eventualmente de recepção), inferência esta que recorre
a indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN, 2008, p.40)

Não apresentamos, portanto, exclusivamente, uma análise estatística de conceitos
indexados e categorizados. Buscou-se valorizar a inferência. Para Fonseca Júnior (2006, p.
284) “na análise de conteúdo a inferência é considerada uma operação lógica destinada a
extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada”. Como ele aponta, a
inferência é “a tarefa de toda análise de conteúdo”, pois consiste em relacionar os dados
obtidos com os aspectos de seu contexto (FONSECA JÚNIOR, 2006, p. 288).
Nossa análise é fundamentada nos conceitos de cidadania, comunicação de massa,
gêneros televisivos e consumo. Convém lembrar aqui o que entendemos por cada um deles
para que a compreensão da análise seja completa.
Adotamos o conceito de cidadania social proposto por T. H. Marshall (1965) que
implica no entrelaçamento das categorias trabalho, emprego (SILVA, 2008) e consumo
(GARCÍA CANCLINI, 2006).
A comunicação de massa é entendida como as operações pelas quais certos grupos
especializados (imprensa, rádio, televisão e cinema) difundem certos conteúdos simbólicos
entre um público amplo, heterogêneo e distante geograficamente (PEREZ CALDERON,
1970). Concordamos com a premissa de que a comunicação de massa, especialmente a
televisão, cria novas formas de ação e interação. Assim, “os indivíduos podem interagir uns
com os outros ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal” (THOMPSON,
1998).
O consumo aqui abordado é realizado a partir de uma racionalidade, (GARCÍA
CANCLINI, 2006) em uma sociedade em que “todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser
um consumidor por vocação. Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao
mesmo tempo um direito e um dever humano universal que não conhece exceção”
(BAUMAN, 2008)
Define-se gêneros como blocos de intencionalidade, ou seja, “modelo ou um
paradigma para codificação da mensagem cujo quadro de referência é antecipadamente
conhecido do receptor” (TEMER; TONDATO, 2009).
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6. A ANÁLISE DOS DADOS
O corpus da pesquisa foi formado por 31 (trinta e um) programas exibidos durante
os meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro e outubro de 2009. Em cada mês,
analisou-se uma semana composta, a fim de perceber a diversidade de temáticas abordadas.
Acompanhamos, de maneira não sistemática, os programas exibidos durante todo
o ano. Definimos esse corpus para que fosse possível identificar e analisar como são
construídas as relações entre cidadania, consumo e mulher durante todo o ano. Os gabaritos
utilizados para a análise de conteúdo encontram-se no Apêndice I. Para cada programa
analisado preenchemos um documento com informações de cunho informativo (denominamos
de jornalístico, apenas para efeito de diferenciação com a publicidade) e outro documento que
descrevia como eram apresentadas as inserções publicitárias no decorrer do programa.
O gabarito sobre o conteúdo tido como “jornalístico” buscava analisar: a relação
com o consumo exibida no programa (se direta ou indireta); os valores atribuídos ao
consumo; a relação com a cidadania (se direta ou indireta) e qual o tipo de cidadania era
mencionada (civil, política ou social). Também nos atentamos para os aspectos relacionados à
representação da mulher (se positiva, negativa ou neutra) e quais os valores eram relacionados
à ela.

6.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
O Mais Você é exibido nas manhãs de segunda-feira à sexta-feira, após o
telejornal Bom Dia Brasil, pela Rede Globo de Televisão. O programa tem duração de cerca
de 70 (setenta) minutos divididos em quatro blocos47. Em alguns programas esse tempo foi
maior ou menor. A variação se deu devido ao tempo de exibição do telejornal.
O programa é apresentado por Ana Maria Braga e pelo fantoche de papagaio
Louro José, companheiro da apresentadora desde o programa “Note e Anote”, na Rede
Record, como colocado anteriormente. Também fazem parte “da família” as cadelinhas
Belinha, Sombrinha e Cristal.
Em 2009 o programa comemorou dez anos e inaugurou um novo – e luxuoso –
estúdio: a casa de Cristal, o primeiro estúdio transparente voltado para uma mata preservada.

47

Apenas no programa em que o novo estúdio foi apresentado, dia 13 de abril de 2009 houve três blocos. O primeiro com 42
minutos, o segundo com 17 minutos e 06 minutos no terceiro bloco.
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É uma casa com paredes de vidro, construída no meio da reserva de Mata Atlântica do
Projac48. Em 13 de abril de 2009 foi feita a estreia do estúdio49. O programa exibido nesse dia
mostrou detalhes construção da casa, explicou a tecnologia utilizada e enfatizou a preservação
do meio ambiente.
“Você está chegando na sua nova casa” foi a frase com a qual Ana Maria Braga
começou o programa. Foi clara a simulação de intimidade entre apresentadora e
telespectadora. Nos termos da apresentadora “é o começo de uma história de amor que a gente
tem: eu por vocês e vocês por mim. Nós acreditamos que a gente pode fazer diferença na vida
das pessoas”.
“A gente achou que a gente podia preservar esse lugar com o primeiro estúdio do
mundo num lugar como este, transmitido pro mundo inteiro – de verdade. Fibras ópticas, a
mais alta tecnologia”, nessa atmosfera de alegria e promoção da emissora, foram exibidas
imagens aéreas do Projac (para localizar a Casa de Cristal entre as várias construções que lá
existem), da mata Atlântica e do Rio de Janeiro. A casa foi mostrada como tão maravilhosa
quanto a cidade.
O programa destacou as árvores com copas altas e folhas largas, as bromélias, as
orquídeas, os lagos e a queda d’água que passa pela cozinha do estúdio. Chamaram a atenção,
ainda, para os animais (macacos, preguiças, pássaro etc.) que habitam a região (e que foram
mantidos) além de fornecer informações sobre o ecossistema Mata Atlântica.
Na entrada do espaço “Casa Mais Você” está o “Espaço Zen”: ambiente
construído “para orar e ter bons pensamentos”. Uma sala com tapetes, flores, folhagens e
frutas, sem aproximação explícita com nenhuma religião. De acordo com a anfitriã, o espaço é
dedicado para que “a energia [positiva] da preservação” invada as pessoas.
Ainda na área externa fica a “Cozinha da Roça”, uma ambientação rural montada
com fogão e forno a lenha, mobiliário rústico, decoração estilo country. Como enfatiza a
apresentadora, “tudo arrumadinho, tudo preservado”. Há, também, o “Espaço para
Jardinagem”, reservado em meio a árvores e plantas nativas. Esse espaço é formado por uma
bancada com gavetas para as ferramentas, vasos com plantas raras e objetos de decoração para
jardins. De acordo com Ana Maria “a gente achou que seria mais feliz com o pé na terra, no
meio de tanta terra que tem aqui no Projac”.

48
49

Projac é o complexo de estúdios da Rede Globo de Televisão localizado em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
Algumas fotos do estúdio estão no Anexo I deste trabalho.
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O “Camarim” de Ana Maria ocupa um espaço amplo, com três ambientes. Na
entrada há uma imagem de Buda (presenteada por Boninho50, como ela faz questão de
enfatizar). Na parte interna, há uma parede com espelho do chão ao teto, bancada para
cosméticos e maquiagem, iluminação indireta. No segundo ambiente estão dispostos sofás,
mesinha, pufes, tapetes, quadros, arranjos de flores, televisão, poltronas e uma imagem de
Nossa Senhora das Graças. Um lugar intimista e aconchegante. Há um pôster em preto e
branco da apresentadora, em uma das paredes.
No camarim, a mesa ao lado da bancada principal está sempre posta com frutas,
biscoitos, bolos, café e sucos. Ao lado do espaço para maquiagem fica o closet da Ana Maria,
com três araras, uma bancada para acessórios e um espaço para o Louro José. A área externa
do camarim é ocupada por uma mesa redonda de madeira com quatro cadeiras.
O camarim dá acesso à “Casa de Cristal”. Pé direito alto, pisos em porcelanato,
vidro e tábua corrida. São ambientes decorados com bom gosto, mobiliário e objetos de
decoração de luxo, numa possível projeção da casa dos sonhos de uma dona de casa da classe
média.
Um dos ambientes é montado com dois sofás grandes, tapetes, mesa de centro em
vidro e uma de canto em madeira, além de um enorme telão de plasma descrito como “nossa
janela para o mundo”. O que indica que é a televisão a responsável por mostrar o mundo para
a dona de casa.
A cozinha tem uma bancada em formato da letra “ele” com oito metros, fogão
elétrico de sete bocas, duas geladeiras de inox, dois freezers, um microondas, um forno
elétrico, potes de cristal, vidros de pimenta e objetos de decoração. Colada à bancada, há uma
mesa de vidro e três cadeiras de vime.
Além desses, há o ambiente “ligado com o mundo”, um notebook conectado à
Internet entre duas poltronas azul-marinho estampadas com grandes bolas brancas. Para o
Louro José foram dispostas estruturas (como bancadas altas) em lugares estratégicos do
estúdio – entre e a cozinha e a copa, próximo à sala e algumas estruturas móveis que passeiam
pela área externa e interna, dependendo da atração exibida.
Na copa foi colocada uma mesa redonda de vidro e quatro cadeiras transparentes.
Esse é o local onde são servidos os cafés-da-manhã para os convidados. Pães, bolos,
quitandas, sucos, frutas, geléias, leite, queijos e frios fazem parte do cardápio diário. A

50

José Bonifácio Sobrinho, o Boninho, é um dos diretores da emissora.
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decoração dos demais ambientes da casa é feita com bancadas de madeira, objetos de
decoração, pedras, arranjos de flores.
Na Casa de Cristal, a apresentadora e seu escudeiro recebem convidados para
conversar sobre os mais diversos assuntos. São artistas da emissora, músicos famosos,
especialistas nos assuntos abordados pelo programa, pessoas que vivenciam o tema discutido
e, eventualmente, telespectadoras convidadas a ensinar receitas gastronômicas ou artesanato.
A equipe de repórteres é composta por: Fabrício Battaglini, Nádia Bochi, Marcelo
Baruki e jornalistas das afiliadas da Rede Globo, em caso de reportagens e matérias fora do
eixo Rio de Janeiro e São Paulo.
Para nossa análise, o conteúdo do programa foi dividido em quatro categorias:
jornalismo, entretenimento, instrução e publicidade. Em “jornalismo” foram englobadas as
reportagens51 informativas, factuais e de serviço. Em “entretenimento” reunimos as matérias
sobre cultura, celebridades, eventos e novidades. À categoria “instrução” pertencem as
temáticas de moda, artesanato e culinária e em “publicidade” contabilizamos as inserções de
merchandising tie in e a divulgação de livros, shows e espetáculos. Classificamos cada quadro
de acordo com o formato e a origem da matéria. Apresentamos abaixo os gráficos referentes
ao conteúdo analisado.

Gráfico 1 – Classificação do conteúdo do programa por categoria.

51
Consideraremos a definição de José Marques de Melo para reportagem, que seria o “relato ampliado de um acontecimento
que já repercutiu no organismo social e produziu alterações (...) percebidas pela instituição jornalística” (MELO, 1994, p.65).
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Os conteúdos jornalísticos apareceram com mais freqüência no programa. Esse
dado nos permite inferir que este seja um novo posicionamento do Mais Você. Os temas
relacionados à instrução – como culinária e artesanato – foram menos abordados do que a
publicidade e o jornalismo. Ou seja, os assuntos mais tradicionais dos programas femininos
têm perdido espaço para entradas “ao vivo” e conteúdos com finalidades comerciais. A
mudança, no que se refere aos temas abordados, parece estar relacionada com o
comportamento da concorrência do programa. Em agosto de 2005, a Rede Record lançou o
programa “Hoje em Dia”, apresentado por Ana Hickmann, Britto Jr. e Eduardo Guedes. O
programa, exibido nas manhãs de segunda a sábado, apresentava destacadamente comentários
sobre acontecimentos nacionais e internacionais, além dos assuntos tradicionalmente ligados
ao “universo feminino”: moda, culinária e beleza. No ano de 2007, a jornalista Chris Flores
juntou-se à equipe para comentar sobre celebridades.
Notícias, prestação de serviços e entretenimento dão ritmo ao programa que é,
talvez, o mais importante concorrente do Mais Você. De acordo com o editorial do “Hoje em
Dia”, esse programa foi “concebido a partir do mais nobre compromisso da comunicação:
informar e formar a opinião pública, sem perder de vista a opção de lazer”.52

Gráfico 2 – Classificação dos conteúdos da categoria jornalismo

52
Descrição do programa Hoje em Dia disponível no site da emissora: REDE RECORD. Hoje em dia. Disponível em:
<http://www.rederecord.com.br/programas/hojeemdia/interna02.asp >. Acesso em: 11 abr. 2010.
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Em nossa categoria jornalismo, as reportagens de serviço aparecem com maior
freqüência, o que ainda justifica a relação próxima entre esse tipo de jornalismo e programas
femininos. É interessante observar que os conteúdos factuais aparecem logo em seguida. Esse
dado reforça nossa percepção de que o posicionamento do programa esteja se alterando e o
Mais Você possa estar querendo ser percebido como um programa que informa a
telespectadora. Além das reportagens pré-gravadas, as entradas ao vivo tiveram destaque,
como apresenta o gráfico abaixo.
Como se sabe, as tomadas “ao vivo” representam um grande esforço da produção,
uma vez que é necessário além do aparato técnico, sintonia e precisão para que as entradas
aconteçam no momento e com a duração adequada. Outro aspecto interessante é que as
tomadas “ao vivo” muitas vezes são feitas de modo a valorizar e destacar a qualidade da
emissora, a tecnologia por ela adotada, a preocupação em dar as notícias em primeira mão e,
assim, manter o telespectador informado “em tempo real”.
O fato de as matérias factuais estarem presentes em programas femininos, tanto
quanto as matérias de serviço, permite, ainda, outra análise. Os programas de televisão
devem, como sabemos, entreter o telespectador. Na sociedade contemporânea, estamos
expostos a incontáveis conteúdos e a informação “em tempo real”, o que passa a ser uma das
formas de manter a atenção – e a audiência – do público. Acompanhar acontecimentos que se
desenrolam no momento em que são exibidos permite que, mesmo de maneira mediada, o
telespectador se sinta parte do fato. Ele participa da situação e, com isso, se envolve e se
emociona com o que é exibido ao vivo.
Essa estratégia pode ser uma forma de atualização do programa feminino. Não faz
mais sentido abordar apenas assuntos de âmbito doméstico e as chamadas matérias frias. A
mulher, também a dona de casa, precisa estar informada sobre o que acontece no país para
conviver em suas redes sociais. Estar informada é tão importante como saber o que preparar
nas refeições e como educar os filhos.
Os assuntos internacionais foram exibidos no programa, porém, tomadas em
conjunto não foram significativas.
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Gráfico 3 – Classificação do conteúdo jornalístico com relação à origem da matéria.

A proximidade com o jornalismo da emissora mostra à dona de casa que se
pretende ampliar as informações para além do ambiente doméstico. As reportagens estiveram
presentes em todos os programas. Nossa classificação entre “nota”, “entrevista” e
“reportagem” permitiu os seguintes dados.

Gráfico 4 – Classificação com relação ao tipo da matéria jornalística
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As temáticas e assuntos do programa foram bastante variados, como já
apresentamos. Na categoria “entretenimento” a novidade apareceu como mais freqüente,
como se poderia supor em um programa destinado ao público feminino. A vida das
“celebridades” apareceu em segundo lugar na classificação de assuntos de entretenimento
apresentados pelo programa. Isso se deu devido aos momentos de promoção da emissora no
Mais Você. Em muitos deles, os atores e diretores da Rede Globo estiveram no programa
para divulgar um trabalho ou para conversar de assuntos pessoais, como família e casamento.

Gráfico 5 – Classificação do conteúdo de Entretenimento

O quadro “Humm” foi o mais freqüente na categoria “instrução”. Os outros
conteúdos, próximos entre si, se relacionavam com programas que apresentavam tendências
de moda, explicavam “como fazer” no quadro a “Artesanato” e, por fim, se sugeria a venda de
tais produtos como fonte de renda extra para a mulher. Dado importante dessa categoria foi
que a culinária não apareceu em todos os programas analisados.
Programas femininos estavam inicialmente ligados a programas de culinária –
esse era o quadro-chefe dos programas. Suprimir esse quadro dos programas reforça nossa
suposição de mudança de posicionamento do Mais Você. Podemos inferir que essa mudança
seja um reflexo da mudança do papel da mulher em casa e na sociedade. Cozinhar passa a ser
menos importante que estar informada, por exemplo. Talvez porque as famílias tendem a
realizar menos refeições juntas durante a semana, ou porque os restaurantes por quilo sejam
uma opção interessante.
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Além de gerenciar a casa, a mulher passou a ter outras obrigações – muitas vezes
além do ambiente doméstico – e, com isso, outras preocupações. Muito embora o cuidado da
família, que se materializa também na escolha dos alimentos, pratos e refeições, seja
importante para a mulher, as outras atividades ganham mais atenção. É o caso, por exemplo,
de economia e política.

Gráfico 6 – Classificação do conteúdo de instrução

Dentre as temáticas abordadas, de maneira geral, pelo programa identificamos:
Esportes; Confrontos, Combates e Ações violentas; Acidentes; Ciência, Tecnologia e
Informática; Economia; Economia doméstica; Turismo; Promoção da emissora; Moda;
Entretenimento/Diversão; Novidade; Saúde; Bem Estar Social; Alimentação; Consumo;
Artesanato;

Beleza;

Amor/romance/sexo;

Homens;

Casamento;

Adolescentes; Trabalho doméstico; Trabalho fora de casa e Culinária.

Família;

Filhos;
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Gráfico 7 – Classificação do conteúdo com relação à temática

Os filhos e a promoção da emissora aparecem com destaque entre os assuntos
abordados. Assuntos como escola, transporte escolar, refeições, moda e diversão para as
crianças aparecem no Mais Você. A tão falada ideia de que a maternidade é o objetivo de
vida da mulher é reiterada e valorizada pelo programa. A mulher, mesmo que não viva
exclusivamente em função da família, é a maior responsável pela formação dos filhos. Não se
destaca a presença da figura paterna em nenhum dos programas analisados. O sacrifício e o
mérito são todos da mulher. Alguns programas abordaram a temática dos filhos múltiplos,
outros focaram as crianças que iniciam a vida escolar e outros mais falaram de adolescentes.
Todos eles falavam com a mãe: mulher forte, sempre presente na vida dos filhos e disposta a
sacrificar sua felicidade pelas crianças. É a questão do papel social da mulher novamente em
pauta. O programa está sempre atualizado para dialogar com as mulheres divorciadas, mães
solteiras e chefes de família.
Os valores relacionados à representação da mãe no programa remetem à década
de 1950, quando da mãe era a rainha do lar, provedora da família, com dedicação exclusiva ao
ofício da maternidade. Como no passado, porém, no programa, o reconhecimento social – da
sua própria condição como cidadã - não se dá pela sua condição de indivíduo, mas pela sua
condição de mãe orientadora/provedora de outros indivíduos. A mulher é colocada como
coadjuvante. Os protagonistas são os filhos ou a casa.
A realidade mudou e esta mudança indica uma contradição do programa. Poucas
são as mulheres que podem ser dar ao luxo de cuidar dos filhos em tempo integral, porém, o
Mais Você dialoga com essas mulheres “full-time”.
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Mais um vez, percebe-se que o programa trabalha com projeções. A mulher não
pode ficar o tempo todo com os filhos, vivendo em função deles. Mas esta vontade parece
estar presente em muitas delas, e, talvez por isso, o ele destaque com tanta ênfase o valor de
se acompanhar “de perto” o crescimento dos filhos.
Desta forma, o papel de ser mãe como função social da mulher, permanece no
imaginário. E é com essa noção que o programa trabalha. As colocações sobre família, filhos
e casa, em sua maioria, reiteram esse ultrapassado papel social da mulher. A realidade
vivenciada pela telespectadora, que muitas vezes vive dupla jornada, atropela essa projeção
imaginária.
Também o programa vive tal contradição: ele foi idealizado para um modelo de
mulher que já não existe, e por isso está em transformação, em busca de um novo modelo. Os
indícios de busca por um novo posicionamento nos permitem pensar dessa maneira. Como
falar com a mulher atual através das lentes de uma construção feminina da década de 1950? A
lente precisa ser limpa e desembaçada para que a mulher de hoje seja, de fato, representada
nos programas femininos.
Limpar essa lente implicaria, então, em perceber o real papel da mulher na
sociedade e na família. Se a mulher/mãe que faz tudo em casa já não existe, qual o papel da
mulher? A da mulher-mãe que providencia tudo o que é necessário para a família?
O cuidado com a família, a casa e consigo mesma estaria, portanto – e mais uma
vez – diretamente ligado às decisões de consumo? Escolher os produtos certos indicaria o zelo
e também o sucesso da mulher? Além de mãe, ela é a chefe da família que provê os recursos
necessários para o sustento, a manutenção, a formação cultural e a educação para os filhos?
Parece que as respostas são positivas.
Sendo assim, ter condições de consumir é aspecto capital na construção da
cidadania para a mulher. Uma fonte de renda representa, para a mulher, algo muito precioso.
Algo que se relaciona com a liberdade de não viver um casamento fracassado, com o “instinto
materno” de preservação e cuidado dos filhos e com a construção de seu papel na sociedade.
A outra temática freqüente no Mais Você foi a “autorreferência”, uma
característica forte da programação na Rede Globo. Estratégia estabelecida por Walter Clark
para fidelizar o telespectador (MATTOS, 2000), ações em que os programas dialogam entre si
se mantêm ainda hoje. A divulgação dos programas da emissora, que inicialmente era restrita
aos intervalos, hoje percorre boa parte da programação. Um jornal chama o outro, um
programa ao vivo destaca os assuntos da próxima atração e, no nosso caso, o Mais Você vai
um pouco além.
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A apresentadora conversa informalmente, como grande amiga de artistas que vão
ao programa falar suas vidas e seu trabalho, o que permite que a referência à emissora seja
constante em, pelo menos, um bloco inteiro. Ana Maria conversa sobre família, filhos, vida
privada, ambiente doméstico e também sobre carreira e planos para o futuro. Como uma
amiga, ela conduz com intimidade conversas com os artistas da emissora e músicos
convidados. Outra peculiaridade são as inserções do Jornal Hoje durante o programa. As
manchetes são comentadas e já começam a ser discutidas – em tom informal – pela jornalista
e pela apresentadora.
Percebe-se uma preocupação em formar/educar a telespectadora sobre como ser
cidadã. O Mais Você instrui como a mulher deve agir em situações em que seus direitos são
infringidos, notadamente os direitos do consumidor. Há uma preocupação em informar a dona
de casa para que ela saiba como reivindicar seus direitos sociais.

6.2. OS BLOCOS
“Acorda Menina!”. Com essa saudação inicial Ana Maria entra na casa da
telespectadora. Sempre animada, com voz forte, risos e muita alegria. Depois de dizer a data e
comentar que o ano está passando muito rápido, a apresentadora destaca os assuntos do dia,
apresenta a receita e comenta as matérias produzidas “especialmente para você ficar por
dentro”.
O primeiro bloco é o mais longo, com cerca de 30 minutos, e nele é exibida a
principal temática do programa. Quase sempre são exibidas reportagens pré-gravadas com
explicação sobre o assunto, acompanhamento de algum caso ilustrativo, fala de especialistas e
depoimentos de pessoas que vivem tal situação.
No segundo bloco, com cerca de 20 minutos, acontecem os “Bate papo”. Quadro
de entrevista à mesa de um farto e variado café da manhã, num claro momento de promoção
da emissora, uma vez que a maioria dos entrevistados são artistas da Rede Globo. Outras
entrevistas são realizadas com especialistas e convidados – na sala de estar da Casa de Cristal
– sempre sobre o assunto principal do programa. É como se os artistas da emissora fossem
“de casa” e os demais convidados “visitas”. Os “de casa” ficam na cozinha e “as visitas” são
recebidas na sala. Em ambos os casos, o tom informal é mantido. Além da entrevista, no
segundo bloco Ana Maria apresenta o quadro “Mensagem”, com textos motivacionais e de
autoajuda em que ficam claros os valores naturalizados pelo programa. As mensagens podem
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ser percebidas como a atualização dos poemas e contos publicados na imprensa feminina no
século XIX, como apresentamos anteriormente.
O terceiro bloco, com duração entre dez e quinze minutos, apresenta o quadro
“Hummm”. Nesse quadro, Ana Maria aparece como a “amiga que ensina a preparar pratos
deliciosos para a família”. Foi possível notar a preocupação em oferecer receitas para as
diferentes refeições (pratos principais53, acompanhamentos54, saladas, lanches, doces55,
petiscos56, bebidas), bem como receitas que permitem que a dona-de-casa comercialize os
produtos (pão de mel, almôndegas, sorvete).
O quarto bloco, com duração média de dez minutos, aprofunda a discussão sobre
o tema do dia. Neste bloco também aparecem as animações (feitas por Maurício Ricardo) do
quadro “Ligue Mais Você” e as reportagens do quadro “Só Você”, que têm como conteúdo
histórias de pessoas, geralmente, mulheres que servem de exemplo e lição de vida.

6.3. OS QUADROS
O programa apresenta nove quadros: Acorda Menina (saudação inicial), Bate
Papo (entrevista), Humm (culinária), Artesanato, Se liga (novidade), Aconteceu (notícias), Só
você (personalidades), Moda e Mensagem (auto-ajuda). Desses, os mais regulares são Acorda
Menina, Bate Papo e Mensagem. Em onze dos programas analisados não houve o quadro
Humm, o mais tradicional dos programas destinados ao público feminino, o que indica a
mudança do comportamento e dos interesses da telespectadora.
Atualmente, as mulheres dividem seu tempo entre muitas ocupações. Algumas
têm jornada dupla, outras se dedicam a tarefas externas que fazem parte da gestão do lar e da
família, como ir ao banco, ao supermercado, fazer compras, fazer o transporte dos filhos, ir à
academia de ginástica, o que implica na redução do tempo disponível para irem para a
cozinha.
Mudam-se os cenários, a cozinha como ambiente principal perdeu espaço para
outros ambientes. Hoje, os convidados do programa passam pela sala de estar, pela sala de
café da manhã, jardim e o espaço da cozinha é reservado para convidados que queiram se
aventurar naquele ambiente. Ensinar uma receita não é mais o principalpois, para muitas, a
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Em 1º de maio, Ana Maria ensinou a fazer “Carne de Sol caramelada na abóbora”.
Como o prato “batata com bacon”, ensinado no dia 05 de maio de 2009.
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Biscoitos de chocolate (24/09/2009), abóbora cristalizada (07/05/2009), torta de dois queijos (11/08/2009) são alguns
exemplos.
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No programa de 06 de fevereiro, a apresentadora ensinou a preparar “asas de galinha” para servir como tira-gosto.
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culinária passou a ser vista como um hobby e as receitas escolhidas costumam ser mais
elaboradas e ter ingredientes sofisticados.
Em nossa análise, identificamos temáticas diversas relacionadas à saúde,
novidade, família, mercado, casa, comemorações, tragédias e promoção da emissora. Tais
temáticas correspondem ao assunto principal tratado no programa e não exclusivamente a um
quadro específico.

6.3.1. Saúde
Ao tratar de saúde, o Mais Você exibiu reportagens, entrevistas e acompanhou
pacientes em sete programas. Em 10 de fevereiro a ginecomastia57 foi assunto do dia. Essa
disfunção estética que afeta alguns homens foi detalhadamente explicada por meio da fala de
médicos, gráficos, fotografias, esquemas e depoimentos de pacientes. O programa
acompanhou o “antes e depois” de um paciente que se submeteu à cirurgia plástica reparadora
nas mamas para corrigir o problema. O Mais Você preocupou-se em prestar o serviço de
informar a população através das mães e da família. Embora o problema aconteça
exclusivamente em homens, a fala da apresentadora, dos repórteres e especialistas foram
dirigidas às mulheres. Os possíveis pacientes são tratados em segundo plano. O foco estava
em informar a mulher (mãe ou esposa) de que o problema não é grave, que incomoda muito a
alguns homens e que os pacientes costumam ter vergonha de manifestar sua insatisfação e,
por isso, demoram a buscar tratamento. À mulher caberia identificar o problema no filho (ou
marido), perceber o incômodo ou a vergonha do rapaz e indicar e acompanhar o tratamento. É
a mulher quem cuida do homem e, por isso, deve estar informada de doenças como essa.
A psicopatia foi tema do programa em 11 de março, o programa apresentou
reportagens sobre o assunto e entrevistas com “vítimas de psicopatas”. Esse tipo de distúrbio
foi tratado na novela “Caminho das Índias”, de Glória Perez, no ar no período em que o
programa exibiu a matéria. Várias foram as comparações entre a personagem da novela e as
pessoas que se consideraram vítimas de indivíduos com o problema. O Mais Você se colocou
como prestador de serviço ao ensinar a identificar um psicopata e a como agir para não ser
vítima das “Yvones da vida real”58. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, consultora da autora da
novela sobre o assunto, esteve durante o segundo bloco do programa explicando
características do transtorno e esclarecendo dúvidas exibidas em matérias pré-gravadas. As
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Ginecomastia é o aumento benigno, temporário ou permanente, da mama masculina em decorrência do desenvolvimento
da glândula mamária.
58
Yvone era o nome da personagem da trama de Glória Perez, tida como psicopata.
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explicações referiram-se ao tratamento, à hereditariedade do distúrbio, à relação

da

frequência de casos entre homens e mulheres e os níveis de psicopatia.
“Qual a melhor reação quando você perceber que tem uma pessoa te magoando
dessa forma?” questionamentos como esse moveram a conversa entre a especialista e a
apresentadora. A médica ensinou que “você deve dizer não, não fazer concessão”. E
acrescentou “Todos [os psicopatas], sem exceção, têm hábitos maldosos e o discurso da
pena”. O programa deixa entender que qualquer pessoa pode identificar alguém com
personalidade de psicopatia. O tema rendeu até enquete no site.
Em 26 de março, a preocupação foi com um assunto mais próximo da rotina
doméstica, “principalmente de você que está com a criançada em casa”. O programa mostrou
uma matéria sobre piolhos e divulgou um salão de beleza especialista em higienização capilar
sem uso de medicação ou produtos químicos. A “exterminadora de piolhos”, Ana Paula
Braga, esclareceu algumas dúvidas do repórter e derrubou mitos sobre piolhos. Ao final da
matéria, Ana Maria enfatizou que “você não precisa ir ao salão aqui no Rio de Janeiro pra
cuidar do seu filho, né” e apresentou dicas para cuidados com piolhos. Esse programa
cumpriu o propósito de oferecer utilizações concretas, práticas e funcionais para o conteúdo
apresentado.
A mesma abordagem foi dada à matéria de saúde, exibida no dia 04 de maio.
Dessa vez foram as alergias e a asma que receberam atenção. Dra. Flávia Janólio, médica
especialista em asma, conversou com Ana Maria. Ela explicou os procedimentos em
momentos de crise e demonstrou aparelhos que aumentam a qualidade de vida dos pacientes.
Além disso, a médica ensinou como se deve limpar a casa, com qual periodicidade se deve
trocar a roupa de cama e o que mães de pacientes alérgicos devem evitar em suas casas.
Houve a preocupação em combater o preconceito para com os pacientes de asma. A própria
médica, que tem a doença, relatou como era tratado o paciente com asma antigamente, numa
conversa divertida e informal. A atenção de Ana Maria esteve voltada para as formas de
ensinar “você de casa, a conviver melhor com esse mal”.
O estresse é encarado como doença pelo programa, por isso aparece em nossa
categoria “saúde”. Os comentários ocasionais de Ana Maria e em matérias que apresentam
“tratamento” contra o estresse justificam nossa classificação. No programa de 03 de abril,
logo após a saudação inicial, foi exibida uma matéria sobre “como dar conta dessa vida
corrida de cidade grande”. Uma sugestão para quem mora em grandes cidades – e, por isso, é
estressado – é procurar a meditação como tratamento contra estresse. A matéria mostra um
grupo, formado por profissionais de diferentes áreas, que se reúne uma vez por mês no alto do
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edifício COPAN59, em São Paulo, para meditação. Sob a orientação do mestre budista
Francisco Hanga, o grupo realiza rituais budistas e meditação por uma hora e meia. De acordo
com a repórter, “bastam alguns instantes de meditação e o caos da cidade parece entrar em
sintonia com o silêncio”. A meditação, de acordo com a matéria, é a “maneira de sentir a
cidade em paz” e dessa forma, ficar em “paz consigo e longe do estresse”. “Meditar nada mais
é do que olhar pra dentro”, explica a apresentadora ao final da matéria. Nesse caso merecem
atenção: a) a relação causal entre estresse e cidade grande; b) o tratamento por meio de uma
“técnica” oriental; e c) os rituais de uma religião pouco comum no país, o budismo. O
programa não se posiciona adepto de nenhuma religião e adota catolicismo, espiritismo e
budismo nos programas.
Durante o mês de abril o Mais Você pautou a chamada “gripe suína”, “gripe A”
ou influenza H1N1, que foi considerada pela OMS uma pandemia em 11 junho de 200960.
Nos programas de abril, a apresentadora procurava acalmar as telespectadoras. Em 30 de
abril, reportagens mostraram que “não tem motivo para se alarmar”, o que, pouco tempo
depois, foi revisto. Os programas de maio ensinavam os sintomas da doença, como preveni-la,
chamando a atenção para os cuidados necessários.. Agora, então, com tom de preocupação,
Ana Maria destacava a importância de procurar ajuda médica em caso de suspeita da gripe.
O tema saúde também apareceu em 19 de agosto, desta vez sob a perspectiva
inovadora da chamada “autocura”, técnica desenvolvida pelo ucraniano Meir Schneider na
qual o paciente, por meio de exercícios físicos simples, alcança a cura de doenças. Retomando
um assunto apresentado em junho, o programa de agosto apresentou matérias explicando o
que é a “autocura”, casos de pacientes que tiveram sucesso no tratamento e “dicas práticas
para quem tem dor nas costas, dores na coluna, para quem quer melhorar a visão”. A
“discípula de Schneider”, terapeuta Sylvia Lakeland, compareceu no estúdio para ensinar –
mais uma vez – exercícios para melhorar respiração, coluna, visão e outras regiões do corpo.
Ana Maria destacou a importância de “acreditar que você pode”. Fé e disciplina são os
elementos principais desse tratamento, apresentado como alternativa eficaz para várias
doenças.
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O edifico Copan, projetado por Oscar Niemeyer, é um dos símbolos da cidade de São Paulo. A obra, finalizada na década
de 1950, chama a atenção pela grandiosidade e pela forma arrojada. No programa de 05 de maio o prédio também é colocado
em pauta em no programa que abordou a profissão de síndico.
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De acordo matéria publicada no jornal FOLHA DE SÃO PAULO. Saiba mais sobre a gripe suína. 27 abr. 2009
Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u556537.shtml>, Acesso em: 10 fev. 2010.
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6.3.2. Se liga
A novidade é uma das tônicas dos programas femininos. O Mais Você
acompanha essa característica e traz para a dona de casa informações sobre “o que está
acontecendo de novo no mundo”. Não há ligação temporal entre o que é considerado
novidade. Assim como na imprensa feminina, no Mais Você a busca não é pelo novo, mas
pela novidade. (BUITONI, 2009). Geralmente, as novidades referem-se a temas tão variados
quanto os interesses da telespectadora. Infere-se daí o motivo pelo qual o site do programa
classifica como “variedades” os assuntos que apresentam teor de novidade. Em nossa análise,
optamos por agrupar os assuntos na categoria novidade, conforme nomenclatura comum na
bibliografia sobre o assunto.
Em 10 de fevereiro Ana Maria trouxe a novidade que “vai movimentar o ano
todo”: o ano da França no Brasil. A apresentadora explicou sobre o acordo Brasil-França, as
ações realizadas no país europeu sobre o Brasil e apresentou o projeto do Ministério da
Cultura. Embora o tema tenha tido destaque no programa de fevereiro, não foi identificada
movimentação semelhante nos meses analisados. O assunto só aparece no programa de 22 de
abril, em um breve comentário da apresentadora.
Animação foi uma das novidades apresentada no Mais Você. No programa de 05
de maio, o cartunista e animador Maurício Ricardo foi o convidado da manhã. Ele explicou
como cria e monta as animações que aparecem nos programas da Rede Globo (como Jornal
Nacional, Fantástico e Big Brother Brasil). Ana Maria conduziu a conversa explorando as
potencialidades de mercado de um profissional de animação, incentivando os “artistas de
casa” a se profissionalizarem nessa que pode ser uma carreira de muito sucesso. Foram
apresentadas reportagens sobre o crescimento da profissão, sobre os Festivais de Animação,
com ênfase em quão promissor esse mercado tem sido. O tom da conversa levou a imaginar
que basta saber desenhar para ser um ilustrador bem sucedido, o que – obviamente – não é
realidade. O investimento necessário e as dificuldades para se tornar um profissional
reconhecido não foram colocados em pauta, fazendo parecer que é muito fácil ter o trabalho
de animação reconhecido e valorizado.
Uma inovação mais prática e próxima do cotidiano foi apresentada em 07 de
maio: sapatos com amortecedores. No terceiro bloco do programa, Ana Maria exibiu, em uma
das bancadas, alguns exemplares de sandálias e sapatos femininos de salto fino com
amortecedores. Ela não divulgou marcas, mas elogiou o produto “que faz falta no mercado há
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muitos anos”, mesmo concordando que o design dos amortecedores ainda precisa melhorar
muito.
Em 06 de junho a novidade foi “uma outra tendência que tem agora” para a
mulher ficar ainda mais bonita. A milenar técnica iraquiana de depilação a linha foi mostrada
em três dos blocos do programa. Foram convidadas ao estúdio a esteticista Daniele Bueno e a
iraquiana Mariana para explicarem as peculiaridades, as áreas indicadas para utilização da
técnica e o tempo necessário para depilação. Nesse programa, percebe-se o incentivo à
profissionalização e à capacitação das mulheres.
A escolha da temática foi justificada por Ana Maria Braga, pois

[...] já existem mais profissionais do que a gente imagina trabalhando com essa
técnica de linha. Pode ser que na sua cidade não tenha, mas a gente queria
entusiasmar, também, as manicures as depiladoras aí do país a tentarem novas
técnicas a conhecer novas técnicas, a fazer cursos, a melhorar. Nunca é tarde e nunca
é muito a gente saber de novidades aqui no Brasil61.

A novidade trazida pelo programa de 19 de agosto foi o estudo da caligrafia,
conhecido como grafologia. Para falar do assunto, o Mais Você convidou um especialista, o
senhor Paulo César de Camargo, que analisou bilhetes de artistas da emissora e explicou
como traços da personalidade podem ser percebidos a partir da observação de um texto
escrito. A apresentadora enfatizou que várias empresas têm recorrido à grafologia para
selecionar candidatos e convidou a “amiga de casa” a escrever um bilhete e analisar “com
ela”, pois é “muito bom se conhecer”.
Ana Maria atuou como intérprete do especialista e, curiosa sobre o assunto,
representando a telespectadora que gostaria de fazer “essa ou aquela pergunta”. O quadro foi
utilizado também para divulgar dois livros, “Grafologia expressiva” e “Escrita e
personalidade”, lançados pelo especialista.
Em 05 de outubro numerologia e astrologia foram abordadas no segundo bloco do
programa. Origem do calendário, os calendários da antiguidade e a influência dos astros na
vida das pessoas e nos fenômenos naturais foram citados. Falaram-se, ainda, das
características de cada dia, os melhores dias para algumas decisões e a cor dos dias da
semana. Artistas da emissora deram suas opiniões em matéria pré-gravada. A astróloga Maria
Eugênia de Castro foi recebida por Ana Maria em uma conversa informal sobre destino,
símbolos astrais e previsão do futuro. O fascínio por esses assuntos é percebido desde as
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Frase dita por Ana Maria Braga no programa “Mais Você” em 7 de maio de 2009.
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publicações da imprensa feminina do inicio do século XX (BUITONI, 2009) e é atualizado
pelo Mais Você. Os questionamentos da apresentadora não se relacionam com casamento e
família (como antigamente), mas com negociações, investimentos em bolsas de valores e
tomada de decisões. A dona de casa que assiste ao programa, muito provavelmente, não
possui o perfil de investidor ou negociador. Ao destacar atividades como essa, o programa
trabalha com projeções, com a vontade de a dona de casa ser uma executiva bem-sucedida,
uma profissional de sucesso – tudo isso, bem longe do ambiente doméstico.
Novidades para os filhos, também, pautaram o programa. Em 05 de outubro, o
programa estreou uma competição entre adolescentes que jogam o jogo de vídeo-game Guitar
Hero62. Esse jogo é um fenômeno de vendas e sucesso entre jovens e adolescentes. Sem
mencionar o nome comercial do produto, Ana Maria explica que é um jogo de música, sem
violência e que exercita “múltiplas habilidades da criança”. Ela advoga em favor dos
adolescentes que passam horas “treinando” e procura acalmar as mães justificando as
características positivas do jogo. A escolha desse assunto nos permite inferir que o programa
esteja atento às novidades do mercado infantil e adolescente. Ao justificar o tempo gasto pelo
adolescente em frente à televisão jogando vídeo-game, Ana Maria se mostra moderna,
atualizada e capaz de compreender e falar a linguagem “da garotada”. Percebe-se a
naturalização de comportamentos, como o de um dos competidores que passa quatro horas
por dia – sem parar – jogando vídeo-game.
Adolescentes estiveram, também, no último bloco do programa de 22 de abril.
Um grupo de estudantes de nordestinos foi selecionado para o campeonato mundial em
Dallas, Estados Unidos. A reportagem apresentou os oito jovens pernambucanos que
construíram o robô “Luisão”. Os materiais utilizados, a disciplina e a dedicação dos
estudantes receberam especial atenção. Os estudantes e uma professora estiveram no estúdio
para apresentar o robô e receber as saudações da apresentadora, que repetiu como se sentia
orgulhosa pelo trabalho e pela vitória dos meninos.

6.3.3. Acontece
“Acontece” é o quadro em que as notícias aparecem. Nele há a preocupação com a
atualidade da notícia. Embora a maioria das matérias possa ser classificada (no jargão
62
Guitar Hero é um jogo de vídeo game de música desenvolvido pela Harmonix Music Systems e publicado pela RedOctane
para o console Playstation 2. O primeiro jogo da série foi lançado em 8 de novembro de 2005 na América do Norte, 7 de
abril de 2006 na Europa e 15 de junho de 2006 na Austrália. O jogador usa guitarra específica para simular a reprodução de
músicas de rock. GUITAR HERO. Disponível em <http://www.guitarherogame.com> Acesso em 12 fev. 2010.
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jornalístico) como “fria”, esse quadro é o momento das matérias “quentes” e das entradas “ao
vivo”. As catástrofes naturais e temas relacionados ao meio ambiente apareceram em quatro
dos programas analisados. Geralmente, o assunto foi tratado em todos os blocos, em breves
inserções no quadro “Acontece”.
Quando a temática era enchentes, durante o primeiro bloco foram exibidas as
reportagens, as primeiras chamadas ao vivo e conversa com alguma autoridade a respeito da
tragédia. Foi essa a estratégia adotada para veicular, em 27 de março, a cobertura de um
incêndio em Diadema, SP.
Os estados de Santa Catarina, Maranhão, Sergipe e Alagoas foram apresentados
em matérias sobre os estragos das enchentes e a situação dos moradores. Em 04 de maio o
programa passou a apresentar uma série especial de reportagens sobre as enchentes em
Blumenau. As reportagens tinham tom de indignação com as autoridades e clamavam ajuda
da população.
O programa noticiou e “acompanhou o caso” em algumas situações de crime e
violência. Em 02 de fevereiro foram dadas as primeiras notícias sobre o assassinato de um
casal de jovens em uma praia paranaense. O programa tratou do assunto nos dias
subsequentes, “acompanhando o trabalho da polícia” até divulgar no dia 18 de fevereiro a
prisão dos suspeitos. A abordagem do programa partiu da perspectiva dos pais de
adolescentes, que poderiam ser vítimas em situações como essa. Em 11 de agosto o programa
deu destaque ao motorista que, meses antes, havia atropelado uma criança e, apesar de
condenado pelo crime, estava em liberdade. A revolta de Ana Maria relacionava-se à falta de
segurança e de liberdade “de nossos filhos”.
No dia 14 de setembro foi firmada uma parceria entre o Mais Você e o
departamento de jornalismo da emissora. A partir dessa data, os programas receberam
inserções ao vivo todos os dias. Evaristo Costa e Sandra Annenberg, âncoras do Jornal Hoje,
apareciam para comentar as principais matérias que seriam apresentadas na edição do jornal e
para dar as últimas notícias. O tom das inserções jornalísticas era de acompanhamento
constante das notícias do Brasil e do mundo. A telespectadora do Mais Você estaria sempre
atualizada, recebendo notícias como, em 05 de outubro, uma chacina em Curitiba ou um
acidente com trem ocorrido na Tailândia ou, ainda, a informação que o Cristo Redentor e
outros monumentos do mundo ficarão cor de rosa. “A gente tá dando aula de como não levar
tiro sem querer”, reportagem sobre como agir em situação de assalto.
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Em 24 de setembro foi noticiado o julgamento de Hildebrando Pascoal. Na
mesma data, diferentes estados entraram ao vivo, após matéria sobre gravidez e, ainda, houve
a mostra de confrontos em Honduras.
O desaparecimento de garota chinesa, na feira de São Cristóvão, foi comentado no
dia 18 de fevereiro. Outro assunto abordado foi o resgate do avião da Air France, no programa
de 09 de junho.

6.3.4. Bate papo
Os artistas convidados pela “anfitriã” para o café-da-manhã foram os atores
Márcio Garcia, Tânia Khalil, Stênio Garcia, Mariza Orth, Flávia Alessandra, Cléo Pires, Dira
Paes e Cristiane Torloni. O cartunista e animador Maurício Ricardo também esteve no
programa, como já mencionado. Além deles, o diretor Dênis Carvalho. As conversas tratam
de trabalho (ou seja, da emissora mais uma vez), família (numa aproximação do que Hebe
Camargo realizava, como mostra o estudo de Sérgio Miceli, 1972) e projetos para o futuro. Os
artistas costumam divulgar peças de teatro, espetáculos e outros programas da emissora.

6.3.5. Humm
Algumas receitas “até homem faz”63, muitas são “um faça e venda maravilhoso”64,
outras transformam um produto que “parece comida de pobre”65 em pratos deliciosos.
Percebe-se, pelos ingredientes, que as receitas são sugeridas para donas de casa de classe
média alta ou para aquelas que aspiram ser dessa classe. Queijos, frutas especiais, chocolate,
champignon, carnes de primeira qualidade (ocasionalmente aparece carne de segunda) e
temperos requintados fazem parte dos ingredientes da maioria das receitas.
Embora a apresentadora enfatize que “tudo que a gente faz aqui é BBB: bom,
bonito e barato”66, a escolha dos ingredientes indica o contrário. De qualquer modo, caso a
telespectadora não possa comprar os ingredientes sugeridos ela, pelo menos, aprende como
deveria usá-los. Em alguns programas, este quadro é apresentado por um convidado que pode
ser um chef de cozinha67 ou uma telespectadora do programa cuja receita foi escolhida68.
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A possibilidade de “ganhar uma renda extra” foi explorada nas receitas dos dias
27 de março, 03 de abril, 07 de abril, 07 de maio e 14 de setembro. Pães de mel, almôndegas,
molho de pimenta, sorvete e abóboras cristalizadas foram as sugestões do programa para que
a dona de casa conseguisse renda extra, por meio da comercialização desses produtos. Como
se vê, as sugestões indicam a inserção no mercado informal de trabalho, vendendo para as
amigas, parentes e vizinhas. Ana Maria reconhece a importância de “ter o seu dinheirinho” e,
a partir disso, ser inserida no meio social. Embora o trabalho fora de casa não seja valorizado
pelo programa, o trabalho doméstico e a possibilidade de inserir, por meio da culinária (e do
artesanato), a mulher no mercado consumidor são naturalizadas e repetidas no programa.
Comentários sobre os preços dos ingredientes foram feitos em alguns programas
de nossa amostra. O preço do queijo foi uma das reclamações das telespectadoras, que
pediram receitas nas quais o ingrediente não fosse necessário. A “solução” apresentada por
Ana Maria foi diminuir a quantidade de queijo nas receitas: “você não precisa pôr os 400
gramas que a receita pede, faz com menos”. Outro questionamento aconteceu no programa de
27 de agosto, após uma matéria sobre os benefícios de uma alimentação rica em peixes. De
acordo com a matéria, o Brasil seria um dos países cujo consumo de peixes por habitantes
estava muito abaixo do estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A dúvida de
Ana Maria sobre a informação trazida pela matéria foi “será que peixe está caro?”. Sem uma
resposta, ela continuou prometendo trazer mais receitas de peixes para o programa. Nesse dia
a receita do quadro Humm foi maionese de chocolate.
Em 7 de maio, o programa casou os quadros “Só Você” e “Humm” ao apresentar
em uma reportagem o caso da doceira Carmem Amaral, “mulher de coragem”, falecida há três
anos. O programa mostrou que, por meio da venda de doces cristalizados, ela conseguiu
construir uma casa, comprar carro, ajudar os filhos e pagar a faculdade dos netos. A
reportagem recebeu o título de “Ganhando dinheiro” e mostrou a filha da senhora Carmem,
Claudete Amaral, contando a história enquanto preparava doces de abóbora. A lição que a
matéria explicitamente passou foi a de “fazer o que gosta para fazer bem feito”, porém, muito
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Comentário da apresentadora sobre o nível de dificuldade da receita de “bife pizza”, apresentado no dia 10 de março de
2009. A receita foi considerada muito fácil.
64
Comentário de Ana Maria sobre a relação custo e preço de venda para “almôndegas de fubá”, dia 03 de abril de 2009.
65
Referência feita pela apresentadora ao macarrão instantâneo vendido em pacotes de 80 gramas por cerca de R$0,70.
66
Comentário feito em 30 de abril de 2009, quando foram ensinadas “trufas de festa”. A receita levava chocolate em barra,
cujo custo médio é R$24,00 o quilo.
67
Como no programa de 06 de outubro de 2009, em que o Chef Dell ensina a fazer um suflê de batatas.
68
O programa de 27 de março apresentou seis telespectadoras cujas receitas de pão de mel foram selecionadas em um
concurso promovido pelo programa.
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mais forte do que essa mensagem, ficou a lição de que é possível manter uma família
numerosa com a renda obtida da venda de produtos feitos em casa.

6.3.6. Mensagem
A “Mensagem” é exibida no segundo ou no terceiro bloco, dependendo do tempo
dedicado ao assunto principal. É o quadro que evidencia os valores difundidos pelo programa
e foi o conteúdo mais constante na amostra selecionada para análise. Nesse quadro a
apresentadora lê/interpreta um texto de autoajuda e motivação, que fica disponível no site do
programa.
Algumas mensagens difundiam a ideia de que “sem crise não há mérito”, como o
texto lido dia 10 de fevereiro, e de superação de limites, temática do texto do dia 27 de março.
Crise, esperança, coragem e determinação foram palavras comuns nos textos que motivavam
as telespectadoras a mudar, a “fazer a diferença” e a ter coragem de ousar e empreender.
Sentimentos e comportamento também foram temas escolhidos para as
mensagens. Elegância foi o tema de 04 de setembro e a “atração entre opostos” inspirou o
texto lido em 09 de junho. As mensagens naturalizam comentários como “fazer com que os
outros se sintam bem-vindos em nossa casa é um talento”, feito no dia 26 de março, que
reforçam a ideia da mulher dona de casa, boa anfitriã e feliz com o ambiente doméstico.
Coragem, desafio e garra foram palavras usadas com frequência nos textos das
mensagens, geralmente associadas à iniciativa de abrir um negócio ou de “não ter vergonha de
vender os bolinhos. Ganhar dinheiro não é vergonha pra ninguém”. Nenhuma das mensagens
tratou de trabalho fora de casa, de problemas em ambiente de trabalho ou de carreira
profissional. Sobre empreendedorismo, Ana Maria comentou algumas vezes frases como
“espero que você comece um negócio novo” ou “poucas pessoas têm coragem de arriscar.
Arrisque!” foi o comando da apresentadora para suas telespectadoras no dia 1º de setembro.
Além dessa visão do trabalho da mulher estar ligado às atividades domésticas,
também a dependência emocional e a felicidade em função do outro (filhos, principalmente)
apareceram na fala da apresentadora. Essas construções acerca da felicidade nos remetem aos
valores naturalizados desde a década de 1960, como já colocado. Apesar dos avanços da
mulher que “sabe agir em tempos de crise” e que “é uma empreendedora”, o programa reitera
comportamentos e emoções de décadas atrás. O avanço é simulado ou, pelo menos, limitado.
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6.3.7. Ligue Mais Você
O “Ligue Mais Você” é o portal de voz do programa, que oferece à telespectadora
conteúdos apresentados pelo programa, tais como, horóscopo, horóscopo egípcio,
numerologia, horóscopo chinês e a possibilidade de participar do Mais Você. Estão
disponíveis por esse canal a mensagem do dia, as receitas e dicas de economia doméstica. O
portal de voz permite que se grave uma receita que poderá ser escolhida pela produção do
programa e apresentada por Ana Maria Braga. As histórias selecionadas contêm uma dose de
humor, são transformadas em animação e exibidas no programa.

6.3.8. Só você
“Só você” é o quadro que mostra personalidades do dia-a-dia, pessoas que “fazem
a diferença” das mais diversas maneiras. Seja um trabalhador braçal com talento para as artes,
uma senhora idosa que vive ativa e bem humorada, uma gari que à noite é dançarina de
samba, entre outros. A equipe de reportagem grava matérias com essas pessoas, apresentando
a realidade em que vivem e, em alguns casos, especialistas comentam o assunto. Quase
sempre, as “pessoas especiais” aparecem no estúdio para conversar com Ana Maria. Elas são
tratadas como visitas especiais, recebidas pela apresentadora e pelo Louro José na sala de
estar.

6.3.9. Cidadania
O Mais Você ensina a como agir e se comportar, o que escolher, sobre o que
conversar e, alguns dos programas analisados abordaram, explicitamente, a cidadania69. Para
o programa – que trata apenas dos aspectos civil e político - a cidadania está relacionada a
direitos, deveres, às funções do Estado e do Judiciário. Nos programas que abordaram a
cidadania falou-se sobre a violência urbana, como a experiência positiva em Diadema – SP,
em que poder público e sociedade civil se uniram para resolver o problema dos assaltos que
vinham acontecendo insistentemente e ficavam sem solução.
O limite ambiental da cidadania, englobado pelos direitos de quarta geração
(SILVA, 2008) e o bem estar social, considerado direito de terceira ordem, estiveram em
pauta no Mais Você. O foco esteve na preservação da Mata Atlântica, na perspectiva de que
69

Os referidos programas foram apresentados nos dias 02 de março, 13 e 30 de abril, 06 de maio, 11 e 31 de agosto, 04 de
setembro e 05 de outubro.
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“ecologia faz parte da educação dos seus filhos”, identificado nos programas de 11 de agosto
e 04 de setembro em reportagens com duração aproximada de dez minutos sobre o assunto.
Em reportagem da série sobre as enchentes em Blumenau, foram destacados os
direitos e deveres do cidadão em situações de calamidades, como a vivida naquela região. A
preocupação do programa não pareceu ser tanto a formação da consciência acerca dos deveres
da população, ao contrário, o foco esteve na ineficácia do poder público em gerir recursos
financeiros e humanos em momentos de crise. As vítimas das chuvas tinham direitos que não
estavam sendo cumpridos pelo governo. O questionamento da apresentadora em 13 de abril
evidencia a perspectiva do conteúdo exposto: “o que é transparência para os políticos?” e
“onde foi parar o dinheiro que era pra Blumenau?”.
Ainda sobre os “direitos políticos”, o programa de 06 de maio noticiou a
audiência da atriz Cristiane Torloni com o presidente do Senado, senador José Sarney
(PMDB), ocasião em que a atriz entregou um abaixo assinado em prol da preservação da
Amazônia. Antes disso, em 30 de abril, Ana Maria comentou a resposta do assessor de
imprensa da presidência da república, enviada ao programa, sobre os procedimentos para se
conseguir uma audiência com o presidente.
Os direitos da mulher, especificamente a discussão sobre a violência contra a
mulher, estiveram no programa de 02 de março. O caso da brasileira descendente de árabes
que conseguiu se separar do marido e voltar ao Brasil ocupou dois blocos do programa.
Foram evidenciadas as semelhanças do caso real com o da ficção (exibido pela novela
Caminho das Índias), os comportamentos diferentes e a maneira como a mulher é tratada
naquela cultura.
As diferenças culturais não foram respeitadas pelo programa, que condenou
costumes e considerou absurdos ritos e comportamentos árabes. A “revolta” de Ana Maria
contra a violência da qual a mulher foi vítima levou a imaginar que casos de violência
doméstica só acontecem em culturas e realidades muito distantes e diferentes da nossa. Em
nenhum momento o programa trouxe a discussão sobre casos semelhantes que acontecem no
Brasil ou ensinou como agir em situações de emergência. Violência doméstica não atinge a
telespectadora do Mais Você – essa é a ideia.
Assim, podemos perceber que a preocupação em discutir os direitos e deveres da
mulher envolve situações de consumo, mais do que situações de violência doméstica. O
programa trabalha com a ideia de uma mulher feliz e realizada, aquela que sofre e tem
problemas não tem espaço na discussão. Cidadania da mulher, para o programa, estaria
relacionada ao consumo.
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Talvez o programa feminino esteja tão comprometido com o belo, o “jornalismo
cor de rosa”, que o feio não merece aparecer. Ocultá-lo seria como apagá-lo da realidade de
milhões de mulheres que sofrem com problemas graves, como a violência. Fechar os olhos
para problemas sociais indica não apenas a preferência por amenidades, mas uma posição do
programa, comprometido com o entretenimento e não com a discussão profunda sobre o papel
da mulher na sociedade.
Consumir é parte da cidadania, como queremos mostrar. No entanto, a cidadã
possui outros direitos – civis, políticos e sociais – importantes. Apenas ensinar a consumir não
é o suficiente para a formação da cidadã. Este é, possivelmente, o aspecto passível de críticas
do programa.
A mulher não é somente a consumidora, ela é mãe, esposa (ou ex-esposa),
funcionária,que tem deveres e direitos e merecem respeito. Não é suprimindo temáticas
relevantes que teremos uma consciência real do papel social da mulher.

6.3.10. Família, marido e filhos
A temática da família está presente em todos os programas. As referências aos
filhos são tão comuns como a referência à casa. Gravidez na adolescência, ciúmes entre
filhos, rebeldia e novidades relacionadas a crianças foram exibidos no programa. Instruções
como “a gente tem que perder a vergonha de falar com nossos filhos” são freqüentes. Em 24
de setembro, após a exibição de reportagem sobre gravidez na adolescência, Ana Maria
“conversou” longamente com a telespectadora sobre como lidar com a educação sexual dos
filhos.
Embora a matéria abordasse a diminuição do número de adolescentes grávidas no
Brasil, os comentários da apresentadora pareciam indicar que os índices teriam aumentado –
principalmente entre os jovens de classe média.
A maternidade é, de acordo com o programa, o maior atributo que uma mulher
pode ter. Ter filhos é algo natural, sublime, divino. “Filhos são presentes raríssimos”.

6.3.11. Merchandising tie in
Adotamos a metodologia de Eneus Trindade (2007) para análise das inserções de
merchandising tie in no Mais Você. O autor classifica as inserções em quatro tipos que
podem ser combinados entre si:
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1. Menção ao produto: testemunhal, realizada pelo apresentador ou garoto (a) propaganda, que deve recomendar o uso do produto, marca ou serviço no meio do
programa;
2. Estímulo visual: a marca é exibida ou compõe o cenário do programa, mas não há
menção verbal a ela. [...]
3. Demonstração e/ou explicação sobre o uso ou utilidade do produto ou serviço:
procura dar uma conotação conceitual ao bem utilizado, sendo o produto bem
explorado pela câmera [...]
4. O uso simples do produto ou serviço sem explicações conceituais. (TRINDADE,
2007, p. 344)

Ana Maria atua como garota-propaganda dos produtos anunciados. As inserções
geralmente mesclam menção ao produto, estímulo visual e explicação sobre o uso. Recursos
de layout são utilizados nesses momentos de publicidade em que aparece a embalagem do
produto no canto direito da tela, a logomarca da empresa no canto superior esquerdo e o site
ou o telefone 0800 da empresa na parte inferior da tela. Logomarca, slogan, conceito da
campanha e site apareceram em todas as inserções analisadas. O texto falado pela
apresentadora e pelo papagaio é elaborado de maneira que a inserção publicitária pareça uma
conversa informal. São evocadas situações cotidianas, exemplos da rotina doméstica em
textos construídos como diálogos entre a apresentadora e a “amiga de casa”.
Esses momentos de inserção publicitária no programa constituem os mais
preciosos para a análise de como o programa apresenta o consumo e o relaciona ao bem-estar
social, à qualidade de vida e à felicidade. A relação mais comum foi cuidado/consumo.
Consumir produtos de beleza para cuidar de si, produtos de higiene para cuidar da saúde da
família, produtos de limpeza para cuidar da casa e comprar ração para cuidar “desses
bichinhos que são tão queridos”.

Gráfico 8 – Classificação das inserções de merchandising tie in por categoria
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Amor, gratidão e merecimento justificam o hábito de presentear. Frases como
“Racco é o melhor presente para o dia das mães” ou “Não vai esquecer o presente do dia dos
namorados, hein” são comuns em anúncios de cosméticos e vestuário.
“A casa da gente mostra como a gente é, não é mesmo?”, essa linha de raciocínio
– comum na década de 1950 (RIXA, 2000) – move os anúncios de eletrodomésticos que farão
a sua “cozinha mais bonita” ou a “sua vida mais moderna”. O incentivo é para a troca dos
eletrodomésticos e computadores que a telespectadora tem em casa e “já deram o que tinham
que dar”. Apenas os aparelhos de ar-condicionado foram apresentados em anúncios com
explicações sobre forma de uso, escolha do aparelho adequado, manutenção e consumo de
energia.
A ligação entre programas femininos e indústria de eletrodomésticos sempre foi
próxima, como já apresentamos. O Mais Você não foge desse modelo. Como o boom dos
eletrodomésticos aconteceu há cerca de vinte anos (com a expansão da Zona Franca de
Manaus, a abertura do mercado e outras ações do governo), o programa feminino de hoje não
precisa mais ensinar como utilizar máquinas de lavar roupa, aparelhos de microondas e
freezers, por exemplo. O desafio é convencer o público-alvo de que esses produtos precisam
ser trocados por outros mais modernos, atuais, práticos e econômicos. Para a mulher com
quem o Mais Você dialoga, a felicidade ainda se resume em ter uma cozinha nova.
O boom dos eletrodomésticos a que nos referimos parece ter dado condições à
mulher de trabalhar fora. Passava a ser possível atuar no mercado de trabalho e manter a casa
em ordem, com a ajuda desses aparelhos. De maneira indireta, o consumo dos
eletrodomésticos consolidou a presença da mulher no mercado. Seriam os eletrodomésticos o
atalho para a dupla jornada da mulher? Parece que sim.
Portanto, mantê-los novos e bonitos seria uma forma simbólica de permanecer
fora do ambiente doméstico “em horário comercial”? Resistiria a imagem da mulher, mãe que
precisa desses produtos, para ficar mais tempo fora de casa sem culpa?
O merchandising tie in aparece em vinte e três programas. As inserções foram
agrupadas, para nossa análise, em categorias, de acordo com características da empresa
anunciante: ração, telefonia, acessório para casa, limpeza, higiene, eletrodoméstico,
computador, alimento, vestuário, beleza, saúde e turismo.
As inserções podem aparecer no início, durante o bloco ou como chamada final.
Não foi possível identificar uma padronização nos momentos em que são feitas os anúncios
publicitários.
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Os produtos mais anunciados foram os de beleza. Kits promocionais, perfumes e
sabonetes íntimos foram alguns dos produtos anunciados, ao lado de protetores solar e cremes
anti-idade. O tom das inserções era sempre o de confiança e amizade, “dicas de uma amiga”,
indicações de compra. O texto lido pela apresentadora reiterava a preocupação com o bemestar e com a aparência. A partir das falas da apresentadora, podemos notar que o consumo de
produtos de beleza é relacionado à qualidade de vida e à juventude, valores que justificam o
investimento em produtos dessa categoria. Juventude e beleza são adjetivos que caminham
juntos. A mulher moderna tem de ser bela e jovem, como já descrevia a análise feita por
Buitoni (2009).

Gráfico 9 – Classificação das inserções de merchandising tie in por anunciante

A mulher compra para “ficar bem consigo mesma”, ou presenteia amigas com
produtos que traduzem carinho e gratidão.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da cidadania também se refere ao que o cidadão usa ou precisa usar
para viver em sociedade. A cidadania tem a ver com aquilo que o cidadão necessita
fisicamente para sobreviver e se reproduzir, como também com aquilo que ele necessita
socialmente para obter status e, consequentemente, “sobreviver” em sociedade.
Consumo e mídia, no Brasil, relacionam-se de maneira muito próxima, como este
trabalho pretendeu mostrar. Em nossa sociedade o consumo passa pela mídia e ambos
marcam e constroem parte da subjetividade dos indivíduos. A identidade das pessoas passa a
ser delimitada também pelas escolhas e decisões de consumo. Na perspectiva de que o
consumo de determinados produtos permite a integração social e, consequentemente, o
exercício da cidadania, é que posicionamos nossa análise.
O programa Mais Você, dirigido essencialmente ao público feminino, usa uma
linguagem de transição, ora calcado em conceitos de décadas anteriores, ora tentando
transmitir uma modernidade inerente à atualidade. A modernidade e a atualidade se ligam
diretamente com produtos e serviços, com o ato do consumo que permeia as relações sociais e
o exercício da cidadania. Viver em sociedade implica em relações de consumo pautadas em
direitos e deveres, consumir produtos que permitem identificação e projeção.
A característica híbrida do programa faz com que ele não seja completo no trato
das chamadas “amenidades” e no trato das notícias, pois todos os temas abordados não são de
um aprofundamento satisfatório, caso o telespectador deseje se manter informado sobre o que
é apresentado. O Mais Você, talvez por não objetivar ser a principal fonte de informações de
seu público, aborda assuntos variados superficialmente – como uma apresentação rápida
daquilo sobre o qual o telespectador deve estar informado.
Os temas deixam a desejar no que se refere às informações que objetivam levar
ao exercício da cidadania civil e política da telespectadora. Tal fato enfatiza a característica do
programa de entreter e não de informar. Com referência ao jornalismo, as notícias são dadas
pela âncora do Jornal Hoje, Sandra Annenberg, que, como uma amiga da apresentadora, entre
uma notícia e outra, promove com ela bate-papo informal. Isso faz com que se perca o valor
dos acontecimentos noticiados. Nota-se a transposição das notícias do Brasil e do mundo para
o ambiente doméstico, numa clara adaptação da linguagem e do vocabulário para a dona de
casa. Apresentadora e jornalista traduzem as notícias para as telespectadoras, ora fazendo
juízo de valor, ora esmiuçando possíveis consequências das notícias.
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As temáticas mais frequentes no programa foram, além da promoção da emissora,
“filhos” e “calamidades”, o que nos permite inferir que o programa esteja buscando um
posicionamento e um diferencial que o aproxime do jornalismo, sem, com isso, perder as
características de programa próximo da realidade da mulher e de suas preocupações com
família e filhos.
A família é representada pela figura dos filhos. O “marido” não aparece no
programa. Fala-se em relacionamentos, mas não no casamento como instituição e base
familiar. A mulher é tratada como mãe, não como esposa como o era na década de 1950. Ao
representar a família por meio da figura dos filhos o programa parece atualizar-se à postura da
mãe solteira ou separada. No entanto, ela continua sendo a provedora e a responsável pela
família.
Mede-se quão boa é a mulher a partir de como é organizada e limpa a sua casa, de
como os filhos são educados e de quão bela ela está. Preocupações com o lar, alimentação e
educação dos filhos norteiam a construção de seu papel. O programa parece tentar se
atualizar, porém, se limita aos elementos mais óbvios – como o número de famílias chefiadas
por mulheres – e retorna aos modelos construídos nas décadas anteriores. A maior e mais
importante função social da mulher é ser mãe.
Os filhos são presentes divinos, razão de ser de toda a mulher. Por isso, a mãe
deve estar atenta à saúde e ao bem-estar das crianças e, para isso, o programa traz novidades
acerca do mercado destinado ao público infantil e dos modismos específicos dessa faixa
etária. A mãe que assiste o Mais Você tem acesso a informações sobre brinquedos, diversão,
educação e literatura infantil e adolescente. Ser uma mulher completa, para o programa, é ser
uma boa mãe.
Na busca por manter o público, o programa deixa as telespectadoras sem respostas
ou, até mesmo, sem informações suficientes para uma conclusão pessoal. Falta ao programa
uma sutileza profissional necessária para que ele seja um eficaz prestador de serviço ou que
possua um bom direcionamento na transmissão de jornalismo. É possível que a telespectadora
do Mais Você muitas vezes pare de assistir ao programa por um tempo, por sofrer uma
“frustração de conclusões”. Um exemplo de matérias desse tipo são as que estimulam o
empreendedorismo, em que são mostrados apenas exemplos de sucesso ou apenas otimismo
para quem que iniciar um negócio.
Os temas de interesse público são apenas apresentados, não se discute ou
aprofunda-se nas consequências de uma crise política ou de uma mudança na economia. Ao
que tudo indica, o programa preocupa-se em informar sobre o assunto de interesse público
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para que a mulher saiba o que está acontecendo e participe de conversas com homens. Não se
nota a preocupação em formar a consciência política da cidadã. Ensina-se à mulher maneiras
de economizar em casa e com os filhos. Sua ação com relação à crise cessa aí.
Fazer um programa de entretenimento inteligente não significa, para o público
alvo do Mais Você, mostrar ilusoriamente que o sucesso é fácil de ser alcançado e, sim,
mostrar alguma solução para as adversidades. O Mais Você procura atingir um púbico que
busca algo mais do que saber que existe um “Código de Defesa do Consumidor”. Esse
público quer saber como pode ser cobrado cada artigo nele contido quando, por exemplo, é
desrespeitado o tempo de espera na fila de um banco, determinado no referido código. Ou
seja, o programa informa que existe um instrumento que defende a cidadania – neste caso, o
código citado - porém, não esclarece como exigir algum direito de cidadã, caso ele não esteja
sendo cumprido – fato corriqueiro em nosso país.
É oportuno mencionar a distinção que o programa Mais Você faz em
reportagen(s) em que as mulheres estão entrando no universo masculino, ou seja, no mercado
de trabalho. Apesar de estar no mercado de trabalho ser condição fundamental para o
exercício da cidadania para a mulher, não se observa uma relação causal direta entre estar no
mercado e ser cidadã. O retrato apresentado pelo programa mostra que a mulher, apesar de
estar num meio marcadamente masculino, permanece restrita a sua condição de acessória. Nas
reportagens em questão, o foco não era o mercado de trabalho. A atenção estava em como
continuar vaidosa, como organizar a casa e conseguir um casamento, mesmo estando inserida
no mercado de trabalho. Trabalhar pareceu ser um empecilho aos interesses “básicos” da
mulher: estar bela, cuidar da casa e constituir uma família. Todo o conhecimento que se exige
dela, inclusive o intelectual e sua relação com mercado, se dão no sentido de ela ter condições
de sustentar melhor essa função: ser mãe.
Mesmo tentado mostrar modernidade no visual de seu cenário (que valoriza o
meio ambiente, tema indispensável na atualidade) e na aparência da apresentadora (que se
esforça em mostrar jovialidade através de seu guarda-roupa), ainda é nítida a visão
preconceituosa no trato de certas abordagens dessa natureza. Exemplo disso, pode ser visto no
programa de 22 de abril, quando a apresentadora ressaltou que a piloto de caça tinha as unhas
feitas, cabelo arrumado e era vaidosa.
Afinal, questionamos, mulheres exercerem uma profissão masculina é ou não
comum no século XXI? Reportamo-nos ao início da década de 1980, quando as mulheres
começaram a servir nas Forças Armadas do Brasil, e de lá pra cá um número crescente de
mulheres está engajado no meio militar nas últimas décadas (Greenhalgh; Marsiglia, 2010).
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Esses dados confirmam a incoerência do programa Mais Você, que quer mostrar
modernidade, posicionando-se de forma conservadora. Se observarmos bem, a realidade nos
indica que as mulheres não estão se masculinizando nas forças armadas e, sim, os homens
(como os metrosexuais) é que estão se preocupando mais com aparência, corpo, pele etc.
Afinal, o contraponto entre modernidade e conservadorismo num mesmo tema é
constante nas abordagens da apresentadora, o que dificultou definir com precisão os
parâmetros editoriais programa.
O Mais Você, por ser um programa que mescla gêneros e formatos diferentes,
merece ser visto com atenção quando o objetivo é perceber se esses gêneros e formatos se
mantêm em programas híbridos. Os momentos de inserção de conteúdo publicitário
acontecem, em 72% dos casos investigados, após o deslocamento da apresentadora para outro
cenário. Ou seja, Ana Maria para o que estava fazendo, sai do ambiente em que estava e
procura o cenário certo (com displays, produtos e mobiliário específico) para “dar dicas”
sobre produtos ou serviços.
Os casos em que o merchandising tie in aparece e não é mencionado ocorrem no
programa de 02 de fevereiro em que a logomarca do xampu Seda aparece no abadá dos
entrevistados no carnaval e no programa de 09 de junho, em que a caixa do filtro de papel
Mellita é exibida e utilizada durante dois blocos do programa. A linguagem, o vocabulário,
conceitos e o tom das campanhas publicitárias se assemelham ao conjunto do programa,
talvez para diluir, ainda mais, a tênue linha entre publicidade e informação no programa.
Quando se fala em moda em seguida aparecem as “dicas” sobre o lugar em que se
pode encontrar todos os estilos com o melhor preço – Lojas Renner. Em algumas receitas, a
instrução é a de que o prato só ficará bom mesmo com os produtos dos patrocinadores. O
casamento entre assunto do programa e produto anunciado é percebido em dez programas. A
proximidade entre temáticas do programa e anúncios publicitários pode indicar a
credibilidade, a relevância e o retorno desse tipo de investimento publicitário. Os valores
positivos, a intimidade simulada que Ana Maria estabelece com a “amiga de casa”
possivelmente justificam e dão o retorno em mídia esperado para cada produto, uma vez que
tais estratégias de veiculação publicitária são frequentes em quase todos os meses do ano no
Mais Você.
No entanto, não devemos imaginar que o receptor não perceba a diferença entre os
conteúdos publicitários e informativos no programa. As inserções publicitárias, mesmo
estando “amarradas” no programa, acontecem no “lugar certo” – em separado das outras
atividades do programa. Rompe-se o fluxo do programa para que as inserções sejam feitas.
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A apresentadora pausa o assunto que estava abordando, caminha pelo estúdio
simulando um diálogo com a telespectadora, “conversando” sobre situações do cotidiano que
têm a ver com o produto a ser divulgado. Quando chega ao cenário apropriado, Ana Maria
mantém o tom informal, a conversa pessoal e explica o produto. Formas de uso, frequencia de
compra, vantagens do produto e benefícios são evidenciadas pelo texto publicitário e
explicadas de maneira simples e didática. Em todas as inserções identificadas no programa há,
além das explicações sobre o produto, recursos de layout que permitem diferenciar os
momentos de publicidade do conjunto do programa.
Nossa análise permitiu identificar deixas simbólicas (recursos de layout,
deslocamento da apresentadora para o local correto) que facilitam a identificação e
diferenciação prévia dos conteúdos publicitários. Talvez o tipo de mensagem não esteja
previamente determinado desde o início do programa, porém, certos comportamentos da
apresentadora permitem ao telespectador identificar e, rapidamente, se preparar para receber
conteúdo comercial, e não informativo. Dessa forma, nossa hipótese de que a mistura dos
gêneros interfere na maneira como o telespectador apreende a realidade faz sentido, porém, o
programa permite que o telespectador hábil identifique e diferencie conteúdo informativo e
publicitário.
No programa Mais Você o consumo é mostrado de diferentes maneiras e
estabelece relação com a cidadania na medida em que valoriza determinado tipo de decisão de
compra, ensina que consumir bem é garantia para viver melhor, e indiretamente, ter pleno
acesso à cidadania. Consumir é fundamental para a felicidade e o bem-estar da pessoa.
Indiretamente relaciona-se cidadania a consumo.
Nesse programa feminino, a representação da mulher segue princípio e valores do
século passado. O lugar da mulher é no ambiente doméstico – especificamente na cozinha ela deve estar sempre bela, permanecer jovem, cuidar dos filhos e da casa.
O abismo entre público/masculino e privado/feminino é grande no programa,
como já indicamos. Política e economia não são assuntos aprofundados, como se não
dissessem respeito às mulheres. De maneira semelhante ao jornal norte-americano do século
XIX, Lady’s Home Journal, o programa parece manter também linhas editoriais que
pretendem: aprimorar o gosto, apresentar temas de interesse público e defender certas causas.
A intenção de aprimorar o gosto pode ser percebida quando se ensina a escolher o “vinho
certo” para acompanhar um prato, quando se ensina a utilizar ingredientes sofisticados nas
receitas ou quando se exibem reportagens sobre exposição de arte ou cultura de vanguarda.
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Causas ambientais e de proteção aos animais são apresentadas como de crucial importância no
universo feminino, pois se ligam com o “futuro das próximas gerações”.
A consciência dos direitos da mulher é construída de modo superficial. A
“discussão” é feita em casos que têm semelhança com telenovelas, numa cultura distante,
como se o problema não acontecesse no Brasil. Os direitos da mulher, nesse sentido, são
tratados de maneira superficial, sem a preocupação com a formação da cidadã que sofre
violência doméstica. Em um programa de amenidades, assuntos sérios e tensos como esse são
tratados como se não acontecessem na vida de muitas telespectadoras. Temáticas que
quebram a harmonia do lar e da família ideais são construídas como situações de ficção,
semelhantes às telenovelas – como se a realidade fosse tão perfeita como o é o programa.
Um dos avanços do programa é a valorização do empreendedorismo. Percebe-se
uma mudança na forma de tratar o trabalho feminino. Antes, a mulher era instruída a manterse no mercado informal, vendendo alimentos ou artesanato. Agora, incentiva-se encarar o
desafio de montar uma empresa. Embora os produtos e serviços sugeridos para a inserção no
mercado ainda estejam relacionados ao ambiente doméstico – a mulher tem sucesso
cozinhando, fazendo artesanato, organizando armários para outras pessoas, exterminando
piolhos - percebe-se a preocupação em não manter a mulher apenas na informalidade.
Interessante observar que, no programa, a mulher não busca a inserção no
mercado por ser ambiciosa, ou porque é vaidosa, ela faz para manter uma boa qualidade de
vida para os filhos. Os meios mudam, mas os fins permanecem os mesmos de décadas
anteriores.
Embora se destaque a ação empreendedora com base na intuição, no feeling, o
programa apresentou reportagens sobre microcrédito e benefícios fiscais, ensinando na prática
como proceder para começar um empreendimento. Infelizmente, não se menciona a
necessidade de formação profissional, os riscos ou o capital inicial para o novo negócio.
Ainda prevalece a ideia de o “mundo feminino” ser “cor de rosa” e sem dificuldades. Os
exemplos são de casos bem-sucedidos em que mulheres desempenham uma atividade de
âmbito doméstico.
O incentivo ao empreendedorismo e à independência financeira, mesmo em
atividades restritas ao modelo de mulher da década de 1930, reitera a nossa consideração de
que a cidadania para a mulher obedeceu a critérios diferentes da do homem. Ela é incentivada
a produzir, a empreender para garantir seu poder de consumo.
A mulher se percebe cidadã ao consumir determinados tipos de produtos para si e
para a família, como o programa de 26 de fevereiro deixou claro. Em uma conversa com
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especialista em neurolinguística, Walkyria Coelho, Ana Maria comentou que “o jeito de vestir
mostra o sucesso da pessoa, por isso é tão importante escolher as coisas certas”.
Afirmações como essa confirmam a nossa hipótese de que, para o programa, a
aparência da mulher seja mais importante que para o homem. Por meio da roupa, dos
acessórios das marcas e das jóias, a mulher comunica ao mundo o quão bem sucedida ela é.
Por isso, programas femininos enfatizam moda e novidade.
Observamos que o programa Mais Você ensaia a consciência da cidadania civil e
política, uma vez que não detalha para o público, com clareza, o caminho para o exercício da
cidadania, no sentido das cobranças do direito, da dignidade. O programa se revela superficial
neste aspecto. A mulher continua afastada de seus direitos como cidadã. A violência
doméstica, por exemplo, não é pautada pelo programa, como já mencionamos. O fato de um
homem controlar o dinheiro da família, até mesmo em situações em que a mulher é a maior
responsável pela renda, não entra em discussão.
Por outro caminho, o Mais Você é eficiente quando aborda o consumo como
elemento de cidadania. E essa seria a principal contribuição social do programa.
O Mais Você se propõe a ensinar a viver em sociedade e, dessa forma, exercer a
cidadania. Ao ensinar a agir e a se vestir em situações diversas como entrevistas de emprego,
jantar de família e na escola dos filhos, o programa trata da vida em sociedade, que é
permeada pelo consumo. Ao consumir certo, o indivíduo se situa no ambiente social, se
identifica e se relaciona com o mundo.
Consumir certo – de acordo com o programa – é escolher a roupa adequada para
cada situação, o presente que emocionará em datas especiais e até a viagem de férias da
família, sem que tais decisões de consumo comprometam o orçamento. Embora de maneira
discreta, é possível perceber uma preocupação com controle financeiro das famílias, com o
consumo racional e com a economia – principalmente no que se refere ao ambiente
doméstico.
Portanto, o programa relaciona cidadania e consumo. Ele encara o consumo como
atitude cultural por meio da qual o indivíduo se sente parte de um grupo, de uma nação. Ao
mesmo tempo, o Mais Você faz uma leitura limitada da cidadania da mulher, relacionando-a
quase que exclusivamente ao consumo e, em função disso, limita seu próprio papel social.
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APÊNDICE I : GABARITOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DOS DADOS

Nome do programa: Mais Você

Emissora: Rede Globo

Duração do Programa

Bloco 2:

Bloco 1:

Data:
Bloco 3:

Bloco 4:

Retranca:
Tipo do material

Jornalístico

Relação com o consumo

Direta

Valores atribuídos ao consumo

Status

Modernidade

Praticidade

Conforto

Gratidão

Merecimento

Outro

Amor

Indireta

Dica/sugestão
Relação com o bem estar social

Sim

Não

Direta
Relação com a cidadania

Indireta

Sim

Não

Direta
Política

Civil

Pertencimento

Indireta
Nacionalidade

Consumo/qualidade de vida

Aspectos relativos à representação da mulher
Positiva

Negativa

Neutra

Não houve representação feminina

Valores relacionados à mulher
Frágil

Inteligente

Boa-mãe

Boa-esposa

Moderna

Versátil

Econômica

Consumidora

Cidadã

Na moda

Bonita

Outro

Formato do material jornalístico

Reportagem sobre

Tipo de jornalismo

Serviço

Informativo

Origem da matéria

ο Nacional

ο Internacional

Entrevista com

Nota

Factual
ο Pré-gravada

ο Ao Vivo

Assuntos abordados
ο Esportes

ο Moda

οAmor/romance/sexo

ο Confrontos, Combates e Ações violentas

ο Entretenimento/Diversão

ο Homens

ο Acidentes

ο Novidade

ο Casamento

ο Ciência, Tecnologia e Informática

ο Saúde

ο Família

ο Economia

ο Bem Estar Social

ο Filhos

ο Economia doméstica

ο Alimentação

ο Adolescentes

ο Turismo

ο Consumo

ο Trabalho doméstico

ο Mensagem

ο Artesanato

ο Trabalho fora de casa

ο Promoção da emissora

ο Beleza

ο Culinária
ο Outros (especificar) __________
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Nome do programa: Mais Você

Emissora: Rede Globo

Duração do Programa

Bloco 2:

Bloco 1:

Data:
Bloco 3:

Bloco 4:

Retranca:
Tipo do material

Publicitário

Empresa/ Produto/ Causa:
Duração:

Bloco

Natureza do merchandising

Social

Comercial

Temática:

Durante o quadro:

Quadro anterior:

Quadro posterior:

Tipo de merchandising Estímulo visual Uso Simples

Menção ao produto Demonstração/Explicação Outro

Logomarca

Slogan

Embalagem

Cita especificamente algum produto?
Tipo de publicidade

Institucional

Recursos de layout
Não

Produto

Conceito

Site

Sim. Qual?

Varejo

Promocional

Lançamento

Relação com o consumo

Direta

Valores atribuídos ao consumo

Status

Modernidade

Praticidade

Conforto

Gratidão

Merecimento

Outro

Amor

Indireta

Dica/sugestão

Tom da inserção:

Relação com o bem estar social

Sim

Não

Direta
Relação com a cidadania

Indireta

Sim

Não

Direta
Política

Civil

Pertencimento

Indireta
Nacionalidade

Consumo/qualidade de vida

Aspectos relativos à representação da mulher
Positiva

Negativa

Neutra

Não houve representação feminina

Valores relacionados à mulher
Frágil

Inteligente

Boa-mãe

Boa-esposa

Moderna

Versátil

Econômica

Consumidora

Cidadã

Na moda

Bonita

Outro
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ANEXO I : FOTOS DO ESTÚDIO DO PROGRAMA MAIS VOCÊ
DIVULGADAS PELA EMISSORA

Foto da fachada do estúdio Casa de Cristal
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Foto do acesso à entrada da casa de Cristal
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Foto do cenário “Cozinha da Roça” da Casa de Cristal
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Foto do lago da Casa de Cristal
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Foto da Sala de Estar da Casa de Cristal

