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Resumo 

 A televisão como produtora de verdades opera na velocidade dos fluxos da 

sociedade de controle. Como a principal mídia do pós-guerra, a televisão acoplada à 

Internet convoca o telespectador-cidadão-consumidor a aderir e participar por meio das 

sondagens, opinião pública e colaborações compartilhadas da democracia midiática. 

 Como aparelho audiovisual, a televisão investe nos equipamentos coletivos 

como a família e ao produzir seus programas alia entretenimento e informação, 24 horas 

por dia. Com uma conexão amplificada a outros aparelhos tecnológicos, fomenta a 

interação e participação, exercitando um controle contínuo, modelando e adaptando as 

relações sociais promovendo outras realidades.  

 As modulações dos programas televisivos femininos de entretenimento e os 

programas jornalísticos policialescos produzem subjetividades e ressubjetivações no 

telespectador-cidadão-consumidor, levando-o ao empreendedorismo de si, à 

conformidade, equilíbrio e moderação conservadora. 

 “Política e modulações do entretenimento televisivo: mulheres e denúncias”, não 

pretende contar, construir e reconstruir a origem dos programas destinados às mulheres, 

mas parte das sugestões da análise genealógica foucaultiana, da analítica deleuziana e 

guattariana, para revolver uma história-política do presente e seus efeitos sobre as 

mulheres e à família. 

 

Palavras-chaves: Televisão-Mídia e Política; Televisão-Programa de Entretenimento 

Feminino; Mulheres-Direitos; Programas-Denúncias. 
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Abstract 

 Television as a producer of truths operates in the speed of the flows in the 

society of control. As the main media after the post-war period, television connected to 

the internet convokes the spectator–citizen–consumer to adhere and participate by the 

means of probing, public opinion and shared collaboration from the media democracy. 

As an audio-visual instrument, the television invests in collective apparatuses 

such as the family, while producing its programs it allies entertainment and information 

24 hours per day. As a connection amplified to other technological apparatuses, it 

fosters the interactions and participation exercising a continuous control, modeling and 

adapting social relationships and promoting other realities. 

The modulations of the female entertainment television programs and the 

journalists police program produce subjectivities and re subjectivities in the spectator–

citizen–consumer, leading it to the self government and entrepreneurship, to the 

conformity, balance and conservative moderation. 

“Politics and modulations of the television entertainment: women and 

denunciation” doesn’t intend to tell, construct and re construct the origin of the 

programs addressed to women,  but it departs from the foucaultian genealogical analysis 

and from deleuzian and guattarian analytical to analyze the political history of the 

present and its effects on women and families. 

 

Keywords: television-media and politics; television- feminine program of 

entertainment; women-rights; program-denunciation.  
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APRESENTAÇÃO  

 A televisão é produtor de verdades, um modo de usar que instaurou outras 

formas de ver e de se viver com equipamentos coletivos e a família. A linguagem 

televisiva, sobretudo, a linguagem audiovisual captura e reconfigura as subjetividades 

ao apelar para a realidade da vida e das ruas e espargir representações dos programas. A 

televisão na sociedade de controle, opera pelo inacabado, contribui para que cada um se 

controle e aprenda a controlar o outro.  

 A televisão fabrica seus produtos para serem consumidos e o telespectador-

consumidor-cidadão também produz algo ao assistir suas imagens e atuar em seus 

programas incitando contínuas ressubjetivações identitárias voltadas à participação de 

todos. Os programas de televisão reproduzem e explicitam o que as pessoas querem ver, 

o que se passa dentro dos programas televisivos e que também desejam ser vistas, 

notadas de alguma maneira mesmo que por tempos efêmeros neste panóptico invertido, 

em que todos olham para o um. 

 A televisão brasileira também tomou para si as ocupações e afazeres que cabiam 

às mulheres, aos homens, e enfim, adentra no governo das famílias. Continua sendo a 

babá eletrônica, a amiga imaginária e companheira de muitas crianças, alterando e 

conformando as relações e percepções com o mundo, modelando seu imaginário. Aos 

pais, fala diretamente ditando e reeditando regras de comportamento e condutas, 

ensinando-lhes como educar seus filhos, e a terem uma vida reta, harmoniosa e feliz. 

 A televisão educa. “A educação televisual modela o imaginário, injeta 

personagens, cenários, fantasmas, atitudes, ideais; ela impõe toda uma micropolítica das 

relações entre os homens e as mulheres, os adultos e as crianças, as raças, etc (...) ela 

ocupa o lugar de um certo tipo de conversa, de leitura” (Guatarri, 1980: 53). 
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 Assim, a televisão segue, oferece apoio ao Estado, torna-se sua parceira,  

parcerias à sociedade, prestações de serviços, modulações de desejo.A comunicação 

produzida pela televisão opera num duplo: apoia a gestão do Estado sobre a sociedade e 

convoca o telespectador-cidadão-consumidor à produção de denúncias e 

ressubjetividades. 

 Esta pesquisa não tem a pretensão de contar ou recontar a história da televisão 

brasileira com sua programação horizontal ou vertical. Interessa-se não pelas origens, os 

primórdios da televisão, mas pelas suas criações e produção de discursos de verdades 

relacionadas às mulheres. A possibilidade de traçar uma história do presente, de se fazer 

uma genealogia dos programas femininos de aconselhamento com suas retóricas, mostra 

como se amplifica e atualiza a moral burguesa voltada para a educação de mulheres 

moldadas para exercerem seu papel na família, trabalho e sociedade.   

 A modulação dos programas femininos televisivos recorre constantemente para 

nivelar as telespectadoras à imagem e semelhança das suas apresentadoras, repaginadas 

e conservadas em suas jovialidades corporais. Estes programas investem na atualização 

e reatualização contínua das telespectadoras que disponibilizam seu tempo e são 

convocadas constantemente a aderir e seguir os conselhos de comportamento e 

condutas. “Pensam por nós, organizam por nós a produção e a vida social. Além disso, 

consideram que tudo o que tem a ver com coisas extraordinárias – como o fato de falar e 

viver, o fato de ter que envelhecer, de ter que morrer – não deve perturbar nossa 

harmonia no local de trabalho e nos postos de controle social que ocupamos, a começar 

pelo controle social que exercemos sobre nós mesmos” (Guatarri e Rolnik, 2010: 50).  
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 Esta pesquisa analisa especificamente três programas destinados ao público 

feminino, Programa Márcia,apresentado por Márcia Goldschmidt, da TV Bandeirantes, 

Casos de Família, apresentado por Christina Rocha do SBT e Extreame Makeover 

Social, apresentado por Cristiana Arcangelli da TV Record. Os três programas investem 

em subjetividades femininas, procurando situar as mulheres em relação ao seu papel na 

sociedade e com os cuidados com a sua família. Ao mesmo tempo, a análise voltou-se 

para os programas jornalísticos policialescos Brasil Urgente da Rede Bandeirantes de 

Televisão, apresentado por José Luiz Datena e o programa Tribunal na TV também da 

TV Bandeirantes, que norteiam a análise da emergência deste gênero e os seus 

principais apresentadores e que complementam, a conduta regrada esperada das 

mulheres fiéis à programação vespertina da televisão. 

Os programas televisivos, tanto os jornalísticos quanto os de entretenimento 

investiram no discurso da “prestação de serviços” à população com a intenção de dar 

“voz ao povo”, expor seus problemas, suas dificuldades. Apesar da fórmula antiga, 

muitos destes programas não abrem mão de depoimentos sensacionalistas ou 

“dramatizações”, para reconstruir uma “verdade”, e com isso incidir sobre a os 

interiores do cidadão. Por meio das “lições da vida” os programas televisivos procuram 

corrigir, reeducar e porque não curar os que tenham alguma tendência de desvio moral 

ou que vivem cotidianamente à beira da inaceitável conduta desviante. 

 A fragmentação dos programas televisivos, as alterações na grade horária, a 

extinção de determinados programas para o surgimento de outros revelam a velocidade 

dos fluxos e a maneira como estes operam na mídia. Produzir modulações, dar “nova 

roupagem”, repaginar, não afasta nem confundi o telespectador- cidadão-consumidor, 

funcionam incessantemente para promover a interatividade, a participação e a denúncia. 
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A mídia fomenta uma demanda da participação democrática por meio da prática 

da denúncia como propagação do exercício da cidadania. O redimensionamento da 

denúncia na atual sociedade de controle vincula programas televisivos jornalísticos 

policialescos ou de entretenimento e variedades como os programas femininos de 

aconselhamento.  

A denúncia midiática opera num duplo: ora, com programas televisivos para 

inculcar uma conduta moral para as famílias, prestando serviços, educando, articulando 

num mesmo programa as subjetividades das mulheres, análises e conselhos que incidem 

sobre comportamento, beleza e estética, qualidade de vida, meio ambiente e 

sustentabilidade; ora, com programas de funcionamento e apoio ao Estado – “Brasil 

Urgente” e “Tribunal na TV” – mostrando a criminalidade e a violência, e o exercício 

da cidadania por meio do exame de consciência e da denúncia e suas políticas sociais 

que tem como cerne o desempenho da polícia, seja ela polícia comunitária ou “polícias 

sociais” com suas especificidades e articulações.    

A televisão brasileira acompanha as tendências das televisões estrangeiras ao 

investir em modelos, formatos e quadros modulados nos programas televisivos de 

jornalismo e de entretenimento. Seus programas operam pelo inacabado, em fluxos 

velozes que investem na interatividade, na qual todo telespectador-consumidor-cidadão 

é convocado à adesão, participação, denúncia e a manifestar sua opinião. 

 A televisão acoplada à Internet faz com que os telespectadores se sintam 

contemplados e representados, ao dar “voz”, espaço para a publicação de vídeos e fotos 

capturados e enviados para os portais das emissoras, para programas específicos ou 

postados no Youtube. As contribuições e opiniões não cessam, críticas e sugestões 

podem ser enviadas e debatidas em chats, fóruns de discussões abertos permanentes 

pelos programas. 
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O primeiro movimento, “Política e Televisão”, procura analisar o investimento 

da televisão  em seu telespectador-cidadão-consumidor convocado a aderir e participar 

continuamente. O governo de condutas imprimido pela televisão remonta o seu início de 

improvisos ao aperfeiçoamento e busca de um padrão de qualidade das emissoras e seus 

programas. Analisa-se de que maneira as práticas cotidianas são capturadas pela 

televisão e reproduzidas como verdades, tornam-se outras realidades. Delineiam-se  

modulações das maneira como as mulheres foram inseridas nos programas televisivos e 

o início dos programas femininos.      

 Em “Programa de Mulheres e Direitos”, analisa-se como os jornais e revistas 

femininas aproximavam-se da luta pela emancipação feminina e ao recusá-la 

reafirmavam a moral conservadora repousada na família e no papel da mulher. As lutas 

pelos direitos das mulheres são atravessadas pela emergência do movimento feminista, 

os interesses distintos no interior do movimento entre mulheres progressistas e mulheres 

libertárias, a tática para calar as feministas, e enfim, a retomada do movimento em 

busca de publicização e visibilidade midiática da violência doméstica por meio da 

Delegacia de Defesa da Mulher e da Lei Maria da Penha. A reatualização do movimento 

feminista alinhado ao ambientalismo, ecofeminismo, expressa outro tempo e novos 

espaços. 

O Intermezzo “Programa de Homens” é um breve movimento que analisa dois 

programas montados para apresentadores e destinado  à família e conectado aos 

programas femininos. São eles: Brasil Urgente e Tribunal na TV . Estes investem na 

família polícia, ao reiterar no telespectador-consumidor-cidadão que ele deve denunciar, 

julgar, excluir e higienizar os que tem uma conduta desviante. 

O terceiro movimento, “Programas da TV Aberta e TV Fechada”, analisa os 

programas que são objetos desta pesquisa: Programa Márcia, TV Bandeirantes; Casos 
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de Família, SBT; Extreme Makeover Social, TV Record. As modulações dos programas 

femininos da TV Aberta e da TV Fechada são analisadas para compreender a produção 

de subjetividades femininas e do discurso que incide no comportamento e conduta das 

mulheres. 

O quarto e último movimento, “Mulheres para Casamento e Família”, analisa as 

modulações do casamento, sua revitalização na sociedade atual. O casamento exposto 

na mídia; direitos, casamento e à constituição de “novas famílias”: o casamento como 

negócio e o empreendedorismo de si.       

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

POLÍTICA E TELEVISÃO 

A televisão conquistou definitivamente seu espaço entre as mídias a partir da 

segunda metade do século XX, quando emergiu a sociedade de controle1. Esta 

redimensionou os modelos da sociedade disciplinar procurando operar por “fluxos 

velozes”2, ao estabelecer a participação e adesão do cidadão-consumidor. 

Michel Foucault foi preciso em seus estudos genealógicos dos poderes ao 

mostrar como a burguesia se apropriou das tecnologias de poder que se denominou 

poder disciplinar — um poder que opera pelo confinamento e pelos espaços fechados, 

para extração de docilidade política e produtividade econômica. Segundo ele, o que 

entendemos por sociedade contemporânea, que pode denominar-se de sociedade 

disciplinar, surgiu no final do século XVIII e início do século XIX e se constituiu 

também pela “reforma, a reorganização do sistema judiciário, e penal nos diferentes 

países da Europa e do mundo”. (Foucault, 1996: 79) 

Segundo Foucault, a partir de então, começaram a se inscrever as técnicas de 

disciplina como fórmulas de dominação sobre os corpos dos indivíduos. Estas técnicas 

visavam extrair o máximo de capacidade e energia do corpo, mas por outro lado, para 

este corpo manter-se útil deveria se submeter à obediência. Estamos diante dos “corpos 

dóceis”. 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 
de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 

                                                           

1 Deleuze (2000) seguindo a pista deixada por Foucault, dirá que no período conhecido como pós-guerra, 
os indivíduos não viviam mais em sociedades disciplinares, e sim, em sociedades de controle, na qual 
aconteceu um acoplamento às técnicas disciplinares que operam pelo arquivo em bancos de dados e de 
um controle “a céu aberto”. 
 
2 A rapidez não está mais concentrada no lugar de onde se extraem as forças produtivas. Isso era meta da 
sociedade disciplinar. Agora se procura velocidade nos fluxos, rompimento das fronteiras, livre trânsito 
que redimensiona a economia e a política em desterritorializações constantes (Passetti, 2003:248-249). 
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obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia 
política”, que é também igualmente uma ‘mecânica de poder’, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 
exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo 
(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 
(em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o 
poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 
“capacidade” que ela procura aumentar; e inverter por outro lado a 
energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação 
de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o 
produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no 
corpo o elo coercitivo, entre uma aptidão aumentada e uma dominação 
acentuada. (Foucault, 1991: 127) 
 

 Por sua vez, a disciplina transformou-se numa técnica política que a princípio 

era muito utilizada nas escolas, nas organizações militares, nos hospitais e nas fábricas. 

Para por em prática o seu funcionamento, as instituições disciplinares desenvolveram 

mecanismos de controle coercitivos e punitivos que incidissem sobre o corpo do 

indivíduo, mas que também se expandisse politicamente para todo o corpo social, sob 

forma de normas. 

A sociedade de controle é a sociedade da comunicação simultânea e instantânea 

e do controle contínuo (Deleuze, 2000). Assim, as instituições disciplinares com seus 

dispositivos de vigilância e controle, foram se modelando e adaptando ao controle “a 

céu aberto”, no qual as mídias, principalmente a televisão e a Internet exercem um papel 

preponderante. No regime do controle contínuo, o indivíduo é convocado a aderir à 

democracia midiática para participar da vida social enquanto cidadão. 

As novas tecnologias da comunicação e as redes digitais afetam os veículos de 

comunicação, estendem-se a diversos setores da sociedade e o indivíduo não se encontra 

inerte a este processo, pelo contrário, adere a estas tecnologias, participando diretamente 
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da disseminação dos seus efeitos sobre as relações sociais dos grupos e dos demais 

indivíduos na sociedade. 

O Estado absorveu rapidamente o novo sistema produzido pelas mídias e as 

tecnologias da comunicação ao procurar implementar uma “democracia midiática”, na 

qual todo indivíduo possa ser impelido a participar por meio da opinião pública, das 

sondagens, das colaborações compartilhadas. 

Na sociedade de controle a palavra de ordem da mídia, sobretudo, da televisão é 

a participação. A mídia analisa de que maneira pode-se capturar o telespectador-

cidadadão-consumidor, instituindo uma percepção de familiaridade e individualidade, 

mas sempre se dirigindo ao coletivo. Segundo Passetti (2003), na democracia midiática 

o telespectador não é mais o receptor passivo, manipulado e dócil, ele é participativo e 

dinâmico. O telespectador é persuadido e seduzido o tempo todo numa operação de mão 

dupla, porque é parte interessada nos jogos de manipulação propostos pelos programas 

televisivos. Enzensberger, observou que “não existem escrita, filmagem e exibição não 

manipuladas. Dessa forma a questão não é se as mídias são manipuladas ou não, mas 

quem as manipula. Um esboço revolucionário não deve fazer desaparecer os 

manipuladores. Deve, ao contrário, transformar cada um de nós em manipulador” 

(2003:35-36). 

A televisão foi um dos primeiros aparelhos audiovisuais a reafirmar a sociedade 

de controle, por proporcionar outras formas de comunicação que muitos telespectadores 

podiam compartilhar em suas casas o entretenimento e a informação. Imagens e sons 

“ao vivo”, simultâneo, instantâneo, conexão entre programas televisivos e telespectador-

cidadão-consumidor, características próprias de uma sociedade que estabelece a 

produção, participação de todos e controle contínuo a céu aberto. 
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Do mesmo modo, apenas o cinema havia associado imagem e som 

simultaneamente. No entanto, a televisão não suplantou o rádio, tão pouco o cinema; 

apesar de ambos se encontrarem na esfera da sociedade disciplinar, cinema e rádio se 

redimensionaram em decorrência dos programas televisivos que imprimiram outro 

ritmo à vida cotidiana sob o aspecto do entretenimento e da informação. 

Em 1939 ocorreu o primeiro contato dos brasileiros com aparelhos de televisão 

numa feira de eventos no Rio de Janeiro (Brune e Rixa, 2007: 15). Antes da sua estréia 

oficial em 1950, a GE – General Eletric, em 1944, divulgou os primeiros anúncios 

sobre o que era a televisão. 

A publicidade da empresa General Eletric destaca a imagem de 
uma menina loura apontando uma caixa, onde, em preto e 
branco, um palhaço ocupa parte da tela e é acompanhada por 
um texto que procura explicar as potencialidades técnicas do 
novo invento, possibilitado pelo desenvolvimento da 
“eletrônica”, classificada como “uma nova ciência para um 
novo mundo”. A empresa, deixa claro o anúncio, participa 
ativamente do esforço científico de tornar possível a 
transmissão de imagens em aparelhos domésticos, realizando 
experimentos no sentido de desenvolver a “nova ciência” 
(Barbosa, 2010: 15). 

 

Nos anos 1950, ter um aparelho de televisão era muito caro, e poucas famílias 

conseguiam comprar um televisor importado. A primeira marca nacional de televisores 

foi a do fabricante Invictus, do empresário Bernardo Kocubej; mesmo assim, era “caro” 

adquirir um aparelho. Daí, um dos primeiros hábitos foi o de reunir além da família, 

parentes, amigos e vizinhos que se preparavam para assistir televisão na sala de estar 

daqueles que possuíam uma TV, que vieram conhecidos como “televizinhos” (Braune e 

Rixa, 2007: 16). 

Um eletrodoméstico cobiçado precisaria ter a honra de ficar na sala de estar, 

para que todos pudessem apreciar e assistir. Uma tela pequena mostrando imagens e 

emitindo sons. A televisão é um aparelho, uma máquina que investe nos equipamentos 
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coletivos3 como a família, os meios de comunicação de massa e os próprios programas 

televisivos, tendo como função modelar e adaptar as relações dos indivíduos, 

produzindo “fluxos de saber, fluxos semióticos reproduzindo atitudes coletivas, 

comportamentos de submissão às hierarquias” (Guatarri, 1981: 65). 

Através do televisor poderiam ser vistos os programas de televisão, jornalísticos, 

programas de auditório, musicais, dança, novelas, filmes que influenciariam sociedades 

e a produção de subjetividades. De tempos em tempos, a televisão acompanha de perto 

as mudanças na sociedade, repaginando, reformulando e requentado antigas fórmulas, 

ofertadas ao telespectador sob o prisma da “novidade”. 

A televisão como aparelho eletrônico e equipamento coletivo possui uma longa 

história. Esta história do desenvolvimento e propagação da televisão não será tratada 

nesse estudo. Interessa, sobretudo, sua popularização e, digamos assim, democratização 

do acesso ao aparelho. No Brasil, isso se inicia no período da Ditadura Militar, como 

um dos efeitos do chamado milagre econômico e, mais recentemente, o acesso ao 

aparelho e suas inovações tecnológicas estão mais do que expandidos. Num primeiro 

momento, como efeito da estabilização da moeda, que facilitou o crédito aos 

assalariados, no período dos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, na 

ocasião de instituição do Plano Real. Hoje, com a expansão da oferta de crédito dada 

aos bancos e às lojas de departamentos, como traço da política econômica do governo 

Lula, a televisão e seus variados modelos e segmentos tecnológicos tornou-se o sonho 

real das chamadas classes menos favorecidas, que ostentam em barracos de favelas e 

cantões os modelos mais cobiçados. Enfim, interessa a televisão não apenas em seu 

local de destaque na sala de estar, mas espargida para o banheiro, cozinha, quartos e 

                                                           

3 “É precisamente a própria condição da reprodução das forças produtivas que se passa nos ditos 
Aparelhos Ideológicos de Estado, que poderiam ser chamados, mais simplesmente, de equipamentos 
coletivos, entendidos em sentido lato. Não se trata aqui de reproduzir uma ideologia, mas de reproduzir 
meios de redução e relações de produção” (Guattari, 1981: 65). 
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para fora da casa, em salas de espera, consultórios médicos, hospitais e prontos socorro, 

padarias, bares e restaurantes, celulares, ônibus, carros, taxis, e onde mais você possa 

imaginar. A televisão está hoje dividida e direciona para cada um e para todos. 

Com tamanho poder de alcance a televisão é hoje uma via de produção de 

verdade das mais eficientes. Ela é capaz de tornar qualquer discurso imediatamente 

verdadeiro. Atinge cada um e todos em seus segmentos específicos e nos seus 

enunciados gerais. Transmissões ao vivo de guerras, conflitos e estados de violência; 

ações governamentais em comunidades e favelas; eventos esportivos e programas de 

entretenimento, educativos, informativos, enfim, tudo o que acontece, passa pela 

televisão. Neste estudo, interessa esse poder de verdade da televisão, em especial, na 

fabricação de condutas cotidianas, sobretudo, as repisadas nos programas destinados ao 

público feminino, menos como segmento de gênero ou classe social, e mais como 

efeitos do fluxo contínuo da sociedade controle. (Foucault, 2007). 

Tudo passa na televisão. Seguindo a análise de Michel de Certeau (1998) 

podemos considerar que a televisão fabrica sua produção, torna o telespectador um 

consumidor cultural ao colonizar sua vida cotidiana, que é mostrada, construída, 

reconstruída, dramatizada. As práticas cotidianas são exploradas ao máximo, seja nos 

telejornais, programas de entretenimento, telenovelas ou documentários. Investe-se 

numa educação e governo de si das representações de condutas: como se relacionar, 

alimentar, morar, falar, caminhar, cozinhar, brincar, desenhar, dançar, brigar, estudar, 

trabalhar, chorar, rir, cantar, vagabundar, beber, namorar, casar, separar, tocar, trocar, 

comprar, vender, consumir, conquistar, sonhar, desejar, tudo que pode dizer respeito a 

um querer para si próprio e para o outro. O telespectador-consumidor-cidadão produz 

suas práticas cotidianas e os programas de televisão capturam seus desejos, reproduzem 

e explicitam aquilo que os indivíduos querem e precisam ver.  
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A proposta de interação com o telespectador hoje, vai além do “bom dia”, “boa 

tarde”, “boa noite”, “um abraço a todos que estão nos assistindo”, ou um “obrigado pela 

sua audiência”: o investimento é uma constante, é preciso capturar e cativar o público, 

prender o máximo possível da atenção; significa dar voz e espaço para o telespectador 

se sentir parte e instrumento imprescindível dos programas. É a colaboração e 

integração do telespectador em tempo real: expressar-se por meio de fotos ou imagens 

gravadas com “exclusividade” que denuncie um problema, vídeos humorísticos 

caseiros, fotos de crianças, telefonemas, e-mails, pesquisas instantâneas, depoimentos, 

apostas, entrevistas, acenos, simplesmente tudo ou quase tudo para se integrar à 

máquina televisiva. 

No parlamento, na Internet ou na televisão interagem 
segmentos estratificados da população, políticos, âncoras, 
jornalistas, comandantes de auditórios, regentes de programas 
temáticos, grupos em situações de risco, artificialmente criados 
visando fortalecer a estima, a força e a capacidade diplomática 
do indivíduo em programas diários ou semanais de televisão, 
enfocando liderança, sistema de privilégios e prêmio em 
dinheiro. Em todos eles exige-se a opinião do telespectador, sua 
participação. (Passetti, 2003:272). 
 

Não há manipulação pura e simplesmente, como outrora se quis acreditar, ao 

contrário, o que temos é uma adesão voluntária daqueles que se sentem representantes e 

representados por ela. Para sustentar a manipulação e a sedução, a televisão vai operar 

sobre o “inconsciente maquínico”4 das pessoas sob o aspecto de diversos fluxos nos 

quais podemos encontrar inclusive um anseio de sujeição aos programas televisivos, daí 

à participação. 

Como viver sem a televisão? Pessoas em casa, nas ruas, nos ônibus, trens, 

metrôs, carros, respondem automaticamente aos apresentadores como se estivessem 

                                                           

4 De acordo com Guatarri, o inconsciente maquínico não está vinculado apenas à subjetividade humana e 
pautado na psicologia, mas, sobretudo, nos fluxos e nas “escolhas da sociedade” de maneira essenciais 
acerca de “como viver” num mundo transpassado em todos os sentidos por sistemas maquínicos que 
tendem a expropriar toda singularidade, toda vida de desejo. (Gutarri, 1981: 167) 
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falando sozinhas, mas não estão; a televisão é companheira para as 24 horas do dia. 

Interagir significa também seguir, ficar ligado na tela, de olho, enviar mensagens, 

participar de fóruns de discussão deixando registrado algum comentário, assistir partes 

de um programa no Youtube. Ou então, assistir o programa em partes ou integralmente 

nos portais das emissoras, acessar os blogs dos apresentadores e apresentadoras, dos 

comentaristas esportivos, dos autores de novelas, dos repórteres especiais, dos artistas 

de uma maneira em geral, tudo faz parte do continuum permanente. A televisão atual 

não cessa, eventualmente interrompe sua programação na madrugada, caso for preciso 

fazer algum reparo, mesmo a contragosto, e também estão acoplados à Internet. 

Ao convocar o telespectador à participação, a televisão acena com a máxima: 

sua opinião é importante para nós. Medir a audiência de um programa é fundamental 

para saber a aceitação da maioria dos telespectadores. Carlo Freccero (1994) mostrou 

como o saber televisivo, enquanto uma tecnologia de poder, se apóia na opinião para 

produzir e difundir novos saberes por meio das sondagens como valor intrínseco de 

verdade. Para ele, os atuais programas de análise política ou programas que de alguma 

forma pretendem contribuir com análises sociais, introduziram as sondagens para 

referendar as práticas sociais ou o personagem em destaque do dia. 

As pesquisas e medição de audiências encomendadas ou feitas pelas próprias 

emissoras de televisão e seus departamentos de pesquisa, são realizadas constantemente 

para “criar” ou “extinguir” um programa televisivo. Antes mesmo de estrear um 

programa, é comum as emissoras tomarem algumas medidas e as pesquisas servem para 

isso. Ou então, quando da estréia, nas primeiras semanas, as pesquisas com 

telespectadores funcionam para mostrar se precisa haver algum ajuste em quadros, 

supressão de personagens, ou até se os anunciantes estão satisfeitos com o retorno 

vendável de seus produtos. Assim, alterar a grade horária, esticar ou diminuir um 
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programa, mudar o “estilo” de um apresentador, substituí-los, ou ao cenário tornou-se 

corriqueiro. Todos os anos, entre março e abril acontecem as “novas” estréias  da 

programação – principalmente dos programas de entretenimento, que encerram sua 

exibição entre novembro e dezembro. Durante janeiro e fevereiro a maior parte dos 

apresentadores e apresentadoras estão de férias, seus programas ficam suspensos ou são 

reprisados, outros podem ser gravados com antecedência, no entanto, o que demarca a 

volta é toda uma divulgação que apela para as reformulações, para um “novo que é mais 

do mesmo”. Nada impede que da noite para o dia outras decisões aconteçam para 

encurtar ou aumentar os minutos do programa ou dos intervalos comerciais, “congelar” 

o apresentador ou apresentadora, mudar o horário de exibição, suprimir o programa.  

Pierre Bourdieu (1997: 18) afirmou: “com a televisão, estamos diante de um 

instrumento que teoricamente, possibilita atingir todo mundo.” Esta é uma das intenções 

da televisão, atingir o máximo possível de público, de uma massa ávida em consumir, e 

mais recentemente em participar. 

Nas sociedades de controle a comunicação passou a ser instantânea e contínua. e 

a televisão apóia e convoca o telespectador-cidadão-consumidor a aderir à produção 

constante de informações. 

Em entrevista publicada no Caderno Mais, da Folha de São Paulo, em 27 de 

junho de 1999, Deleuze pergunta “o que é uma informação” e afirma que todos sabem o 

significado da palavra, porque está atrelada a “um conjunto de palavras de ordem”, estas 

palavras ou ordenações circulam, difundem, transmitem, comunicam o que devemos ou 

não fazer, no que acreditar e nas obrigações e exames de consciência sobre o nosso 

comportamento e conduta. 

A televisão brasileira segue e dita tendências, “novos modelos”, “novos 

formatos”, “novos quadros” são implantados nos programas televisivos de jornalismo e 
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de entretenimento, ocorrendo um deslocamento nos programas que passaram a operar, 

em fluxos velozes de interatividade na qual a comunicação televisiva se acopla a outras 

mídias e tecnologias para que apresentador e telespectador interajam simultaneamente.  

Todos são convocados a participar, denunciar, manifestar sua opinião via chat e fóruns 

de discussão ou apenas “seguir” nos blogs ou microblogs, enviar SMS (torpedos) para o 

seu programa e apresentador favorito. 

Na sociedade de controle é preciso comunicar e estar informado, ver e ser visto, 

se controlar e ser controlado, denunciar, governar a si próprio e os que estão mais 

próximos. Segundo Corrêa (2006: 47): “o acesso à informação tem como complemento 

a produção de informação. Quanto mais se pode dispor dessa mercadoria, de suas 

possibilidades, mais aquele que acessa é fonte de dados, mais informa sobre si, 

independentemente de sua intenção de informar”. 

Deleuze (2000: 216) afirma que “num regime de controle nunca se termina 

nada”, sendo assim, as reformas são uma constante nos programas televisivos. 

Apresentadores e jornalistas que trocam de emissoras, ou que simultaneamente está na 

TV aberta e na TV paga, grade horária alterada, programas com temporadas curtas ou 

alongadas de acordo com o “gosto” da emissora, do telespectador e da sua venda no 

mercado. 

Os programas da televisão brasileira são considerados excelentes produtos, 

como as novelas, minisséries, microsséries e documentários exportados e vendidos o 

exterior. O inverso também acontece, programas jornalísticos e de entretenimento-

variedades que são copiados da televisão latino americana, estadunidense ou européia e 

adaptados para serem consumidos pelos brasileiros ou simplesmente legendados. 

Segundo Aronchi de Souza (2004: 92) a classificação dos programas televisivos 

se organiza em cinco categorias: entretenimento, informação, educação, publicidade e 
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outros. Na categoria entretenimento encontramos os gêneros: auditório, colunismo 

social, culinário, desenho animado, docudrama, esportivo, filme, game show/jogos 

competitivos, humorístico, infantil, interativo, musical, novela quis show/perguntas e 

respostas, reality show, revista, série, série brasileira, sitcom/comédia de situações, talk 

shows, teledramaturgia/ficção, variedades, western/faroeste. Na categoria informação, 

os gêneros são: debate, documentário, entrevista, telejornal. Na categoria educação, os 

gêneros são: educativo e instrutivo. Na categoria publicidade temos os gêneros: 

chamada, filme comercial, político, sorteio, telecompra. Na categoria outros temos os 

gêneros: especial, eventos, religioso. 

 

Governo das sondagens 

A televisão ao criar um programa elabora um planejamento que considere as 

preferências do público-alvo de acordo com o horário e dia em que será veiculado. O 

planejamento estratégico da programação da emissora e sua grade horária servem para 

suprir o mercado de dados que vão desde a classe social do telespectador, seus hábitos, 

gostos e desejos vinculados ao consumo. As emissoras investem na programação não 

apenas para se organizar, mas para fixar os horários de determinados gêneros diários, 

como infantil, entretenimento e informação, culinário, esportivo, jornalístico, variedades 

e feminino, entre outros, uma “programação horizontal”5. “Programação é o conjunto 

de programas transmitidos por uma rede de televisão. O principal elemento da 

programação é o horário de transmissão de cada programa.” (Aronchi de Souza, 

2004:54). Assim, a televisão institui o costume de ver e acompanhar diariamente um 

                                                           

5 De acordo com Aronchi de Souza (2004), a programação horizontal é utilizada nas TVs abertas porque 
fixa um horário para determinado tipo de programa, já a programação vertical é utilizada nas TVs pagas 
(TVs fechada), porque um mesmo programa é repetido em vários dias e horários, vinculando público e 
audiência. 
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programa, medindo constantemente a audiência, possibilitando a venda dos espaços e 

intervalos comerciais para os anunciantes. 

“No capitalismo só uma coisa é universal, o mercado” (Deleuze, 2000). O 

mercado televisivo não cessa, a televisão opera em conjunto com a publicidade e o 

marketing. A fim de angariar “um maior índice de audiência” a televisão investe em 

sondagens, num saber sobre a opinião e sua medição, para propagar e produzir novas 

formas de saber (Freccero, 1994) daqueles que são o seu alvo, seu público-alvo, que não 

é simplesmente o indivíduo e a família. 

A produção destas novas formas de saber que a televisão investe leva ao 

aperfeiçoamento do conhecimento televisivo, ao aprimoramento das técnicas de 

pesquisa imprescindíveis para apurar as preferências dos consumidores e, ao mesmo 

tempo, evitar o efeito “zapping” da televisão, tendo em vista que nos últimos anos 

houve um aumento na oferta de canais da TV Aberta e da TV Paga. Portanto, as 

pesquisas servem para analisar e anteceder o reflexo de compra e de adesão do 

telespectador-consumidor; o investimento é no “governo das sondagens”:  

“Governo das sondagens” é o nome polêmico dado, por vezes, a esta 
inversão de uma lógica de oferta em lógica de demanda. A 
transformação da “célula de comunicação” dos ministérios em 
gabinete de estudos e centro prévio de triagem é fato consumado. É aí 
que é feita a separação entre os produtos vendáveis e aqueles que 
“nunca serão comprados pelos meios de comunicação de massa 
(Debray,1994:145).  

 

Medir gostos, hábitos, sonhos e desejos do cidadão-consumidor que é um 

telespectador, traduzir isso em opiniões auferidas pelas sondagens e valorizadas pelo 

mercado. Por meio das pesquisas de marketing, quantitativas e qualitativas, é possível 

investigar a opinião de um determinado público-alvo, procurando determinar quais são 

os possíveis efeitos sobre o seu comportamento; se aceita ou rejeita determinado 

formato de programa; se o apresentador tem carisma ou causa repulsa; se um produto é 
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vendável ou não; se a propaganda ou merchandising estão adequados. São análises 

precisas e minuciosas que fornecem dados suficientes à produção do saber e poder 

televisivo, como mostrou Carlo Freccero (1994): os programas políticos atuais e os de 

análises sociais — incluindo-se as análises que a televisão perpetra — passaram a 

investir nas sondagens para explicar e investigar as causas que são repensadas pela 

opinião pública. 

Medir, pesquisar, colher dados, analisar, produzir saberes e conhecimento, não é 

uma tecnologia de poder específica da televisão e da mídia. Foucault (1999:292-293) foi 

preciso ao mostrar de que maneira a biopolítica, enquanto tecnologia de poder, trabalha 

com um “corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças” instituindo a “noção de 

população”, como um problema na esfera política e científica. Para o Estado 

esquadrinhar os problemas da população, para poder intervir e gestar, implementou 

mecanismos diferentes dos mecanismos disciplinares. Foi preciso a estatística como um 

saber específico para a realização de “previsões, estimativas estatísticas, de medições 

globais” que operem sobre o corpo social como “regulamentação”. 

Se a programação espelha a imagem da emissora de televisão, a audiência de 

cada programa torna-se decisiva para sua manutenção na grade horária e a venda de 

seus espaços para o mercado. Segundo Aronchi de Souza (2004), o IBOPE - Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística é quem mais fornece pesquisa de mercado e 

informa dados das suas pesquisas, incluindo-se a estimativa de aparelhos televisivos 

ligados em um canal naquele horário específico. A importância do instituto de pesquisa 

IBOPE é tão relevante, que a palavra ibope tornou-se sinônimo de sucesso ou fracasso 

de um programa. Quando o enunciado afirma “não dá ibope” isto significa baixo índice 

de audiência, o contrário é “o maior ibope”, sucesso absoluto, consagração, liderança. 
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Criticado por alguns apresentadores e políticos descontentes com os dados de pesquisa 

apresentados; é elogiado pelos que ressaltam sua idoneidade e transparência. 

O IBOPE segue sendo referência desde a sua fundação em 1942 pelo empresário 

Auricélio Penteado, quando fazia pesquisas de audiência das rádios e de produtos. Sua 

história se entrecruza com a história da televisão brasileira quando, em 1951, começou a 

medir os índices de audiência. Entre 1951 e 1985 utilizou a “metodologia flagrante”, 

pesquisando exatamente o que estava sendo assistido no domicílio naquele momento. A 

audiência de programas televisivos era medida por meio da tecnologia TAM – 

Television Audience Measurement6. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

passou a fazer pesquisas políticas, como as de “boca de urna”, antecipando os resultados 

das eleições. Investindo em novas tecnologias, criou o software Media Workstation para 

possibilitar a medição de conteúdos e contabilizar se um programa foi assistido pelo 

celular ou Internet.7 O IBOPE se auto-define: “mais do que pesquisas, o IBOPE entende 

de gente. Sabe ouvir, traduzir, quantificar e qualificar o que as pessoas pensam, sentem, 

querem, têm vontade e vão fazer.”8 

 

 

Governo de condutas 

No início de 1950, ocorreu uma pré-estréia da televisão brasileira. A primeira 

transmissão foi no saguão dos “Diários Associados”, onde havia alguns aparelhos 

instalados, para um público distinto de homens e mulheres que exercitavam a leitura e 

pararam para assistir a apresentação de um padre-cantor mexicano. Poucos meses 

depois, aconteceria a primeira apresentação “ao vivo” de um programa televisivo. Antes 

                                                           

6 www.ibope.com.br. Acessado em 03 maio 2010. 
7 http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2007/06/22/idgnoticia.2007-06-22.9421760099/#. 
Acessado em 05 novembro de 2010. 
8 www.ibope.com.br. Acessado em maio 2010. 
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disso, Assis Chateaubriand, jornalista que implantou a televisão no Brasil, tratou de 

comprar e importar — alguns textos indicam que ele contrabandeou — os primeiros 

equipamentos da General Eletric via RCA – Radio Corporation of America. Para 

implementar a TV Tupi, foi preciso ainda, instalar a antena de transmissão na torre do 

Hospital das Clínicas, e, a antena de recepção no Edifício Saldanha Marinho, junto 

adquiriu alguns aparelhos de televisão para que poucos pudessem assistir a 

programação.9  

A primeira emissora no país foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, a PRF-3 

TV Difusora, posteriormente chamada de TV Tupi de São Paulo. Em seguida nos anos 

50 surgiram outras redes, em São Paulo TV Tupi e TV Record em 1953; no Rio de 

Janeiro Tupi-Rio em 1955, e Excelsior em 1959. 

Naquela época a família já era o alvo dos programas de televisão, fossem os 

telejornais, programas de entretenimento ou telenovelas. No período da pré-estréia da 

televisão foi veiculado um filme com Getúlio Vargas manifestando sua intensão de 

voltar à cena política. Com exceção dos filmes, tudo era feito ao vivo, dos telejornais 

aos teleteatros. O primeiro telejornal chamava-se “Imagens do Dia” e foi ao ar pela 

primeira vez em 19 de setembro de 1950 sem horário fixo, podia ir ao ar 09h30min ou 

10h, porque se contava com o imprevisível, decorrente de problema técnico falha na 

transmissão, etc. O primeiro teleteatro estreou em novembro do mesmo ano e chamava-

se “A Vida por um Fio”, adaptado de um filme policial estadunidense, com os atores 

Lima Duarte, Lia de Aguiar, Walter Foster, Dionísio Azevedo e Yara Lins. 

Na década de 1950 a televisão brasileira foi marcada pelo improviso, mesmo 

porque, os primeiros diretores, roteiristas, câmeras, apresentadores e apresentadoras, 

jornalistas, atores e atrizes aprendiam, cotidianamente, a trabalhar com uma técnica 

                                                           

9 Ver www.tudosobretv.com.br 
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audiovisual inovadora. Como a programação era totalmente definida, os problemas e 

defeitos eram uma constante e tudo era feito na última hora e ao vivo com custo alto, 

mesmo para os primeiros patrocinadores: “a Companhia Antarctica Paulista, o grupo 

Sul América Seguros, o Moinho Santista e a Organização Francisco Pignatari, 

fabricante da Prata Wolff” (Barbosa, 2010: 18). 

A televisão ainda vai conduziria e governaria os telespectadores com sua 

educação voltada para a vida cotidiana dos indivíduos no intuito de ensinar-lhes a 

governar a si próprio, a sua família e comunidade, como mostrou Foucault (2008: 125): 

“(...) governar a si mesmo; depois, num outro nível governar a sua família (...)” e por 

em prática modalidades que incidissem sobre o comportamento e conduta das pessoas.  

Na década de 1960 com a Ditadura Militar ocorre um redimensionamento da 

televisão brasileira em território nacional, com o objetivo de atingir a maior parte da 

população. Os militares precisaram da televisão para seu programa de integração 

nacional com segurança; para administrar o território e a população brasileira e obter 

apoio incondicional da maioria que resultou numa polícia das famílias por meios do 

programas televisivos: era imprescindível que pais e mães aprendessem a governar a sua 

família e o bom exemplo viria do Estado. Cabia à televisão mostrar diariamente como o 

regime, fosse militar, democrático ou autoritário, fazia “o bom governo do Estado 

repercutir até na conduta dos indivíduos ou na gestão das famílias” (Foucault, 2008: 

126). 

É neste período que as emissoras de televisão começam a esboçar o que viria a 

ser a “prestação de serviços” à sociedade. O seu papel não seria apenas entreter e 

informar, investir no mercado consumidor, disseminar a campanha de integração do 

país, operar sobre as subjetividades do telespectador-cidadão, mas educá-lo, moldá-lo 

desde a infância, acompanhá-lo na sua juventude e fase adulta, fazer-lhe companhia na 
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velhice, de acordo com “as exigências de uma sociedade de controle que investe em 

potencialidades, em produtividade virtual” (Passetti, 2003: 83). 

Por ter apoiado o governo de João Goulart a TV Excelsior passou por inúmeras 

sanções, boicotes e censuras do regime militar. Em 1965, com a morte do empresário 

Mário Wallace Simonsen do Grupo Simonsen, a emissora passou por dificuldades 

financeiras em decorrência das dívidas, e em 1°de outubro de 1970, o general Médici 

decretou a sua cassação (Ribeiro e Sacramento, 2010). 

Em 1966 os militares em nome da integração nacional implementaram novas 

normas de censura da televisão foram vinculadas ao Departamento Federal de 

Segurança Pública, endurecendo o controle e a vigilância sobre a mídia e a programação 

das emissoras de TV.  

Como “a televisão também educa” (Passetti, 2003: 83), em 14 de outubro de 

1966, foi promulgado o Decreto 59.366, que instituiu o Fundo de Financiamento de 

Televisão Educativa, mas não prosseguiu No entanto, o ano de 1967 tornou-se 

emblemático, os militares implementaram o Ministério das Comunicações que agrupou 

a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Embratel10 e a Companhia Telefônica 

Brasileira.  

O controle dos militares sobre as emissoras de televisão se delineou em 

colaboração mútua. A televisão sustentou o discurso dos militares em troca de 

concessões de canais e permissões para operarem. Um dos grupos de televisão que mais 

apoiou o regime militar foi o grupo da família Marinho detentora da Rede Globo de 

Televisão. Esta entrou no ar em 26 de abril de 1965 exibindo seu primeiro telejornal 

                                                           

10 Mesmo tendo sido implantada em 1962, a Embratel passou a operar em 1967. Em 
www.tudosobretv.com.br 
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Tele Globo. No princípio, investiu nos programas de auditório para se aproximar do 

“público popular” que já podia adquirir um televisor. 

“Com essa proposta, investiu numa dramaturgia tradicional e 
contratou diversos ‘animadores de auditório’ – como eram 
conhecidos os apresentadores dos programas de variedades. 
Mas, apesar da ênfase numa programação popular, a Globo não 
abandonou o formato do teleteatro, característico da ‘televisão 
artística’ ou de elite dos anos 1950 – período em que a ‘TV de 
Vanguarda’ se mitificou como a sua síntese.” (Ribeiro e 
Sacramento, 2010: 110)  
 

O grande salto aconteceu em 1969 quando implantou o Jornal Nacional, 

considerado o primeiro telejornal a ser retransmitido do Rio de Janeiro para todo o país, 

durante anos auto-avaliado “como o mais importante noticiário brasileiro”11.  

Com o Jornal Nacional a Rede Globo inaugurava o seu modelo de “prestação de 

serviços” ao Brasil, estendido a outros produtos rentáveis como as telenovelas e os 

programas de entretenimento-variedades, que apoiavam a integração nacional, 

consolidavam o mercado consumidor e colaboravam com a “gestão geral” do regime 

militar sobre a população e o território. 

É importante sublinhar, entretanto, que não foi apenas por ser 
exibido em rede que o ‘Jornal Nacional’ se diferenciou de 
outros telejornais. O telejornal adotava um conceito de 
jornalismo diferente. Era produzido para a família brasileira, 
reunida no ambiente doméstico, e usava uma linguagem mais 
direta e coloquial, bastante distante do modelo radiofônico dos 
primeiros programas, caracterizada por uma locução em voz 
grave e em tom sério. Suas manchetes eram, em geral, curtas e 
rápidas. O texto era lido alternadamente por dois apresentadores 
de forma ágil e dinâmica. (Ribeiro e Sacramento, 2010: 115.) 
 

A Rede Bandeirantes de Televisão (Band) pertencente ao Grupo Bandeirantes de 

Comunicação, comandado pela família Saad, foi ao ar pela primeira vez em 13 de maio 

de 1967.  João Saad contou com os préstimos do sogro ex- governador Adhemar de 

                                                           

11 Cf. http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html. Acessado em junho 
de 2010. 
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Barros, proprietário da Rádio Bandeirantes. Acompanhando ao vivo o primeiro show 

estavam o presidente Costa e Silva, o governador Abreu Sodré e o prefeito Faria 

Lima12. Investindo em programas com apelo às chamadas classes populares em 1968 

criou o telejornal “Titulares da Notícia”, e convidou a radialista Xênia Bier, para 

apresentar o programa “Xênia e Você”, modelo adaptado do rádio voltado para donas de 

casa, no segmento entretenimento variedade que investia no aconselhamento às 

famílias. 

Os programas de entretenimento com auditório e jornalístico com viés popular 

estavam presentes em todas as emissoras. O programa de auditório “O Céu é o Limite” 

inicialmente veiculado em 1955 na TV Tupi-SP, depois seguiu para a TV Tupi-Rio, 

tendo como apresentador J. Silvestre. No formato os participantes respondiam às 

perguntas sobre um determinado assunto e ganhavam prêmios se as respostas fossem 

certas. Outro apresentador promissor foi Chacrinha. Sua estréia foi em 1956 com o 

programa “Discoteca do Chacrinha”, que pretendia “revelar” novos cantores; passou 

pela TV Excelsior, TV Bandeirantes e depois TV Globo. No Rio de Janeiro havia 

também o programa “Show de Gala” da TV Rio, com o apresentador Flávio Cavalcanti, 

supostamente mais refinado e contava com as presenças de Maysa, João Gilberto e 

Norma Bengell. O programa “Show da Noite” de 1965 tinha transmissão ao vivo, em 

horário nobre, e era apresentado por Glaúcio Gil, tratando de variedades, com músicas, 

danças e entrevistas. E o “Programa Silvio Santos”, que foi exibido na TV Globo entre 

1968 e 1976, cujos destaques eram os quadros “Show de Calouros” e o séquito de 

jurados e o “Namoro na TV”, viera da antiga TV Paulista de São Paulo, depois 

adquirida pela Rede Globo (Ribeiro e Sacramento, 2010: 110-111). 

                                                           

12 Cf. http://www.estrelasnotwitter.com.br/estrelas/band-jornalismo. Acessado em 11 de setembro de 
2010. 
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Os programas de música da televisão brasileira consagraram nos anos 1960 a TV 

Record, que neste período dividia a audiência e as atenções com a TV Globo. A disputa 

entre as duas emissoras era acirrada. A TV Record investiu nos festivais de música 

popular brasileira ao lançar o I Festival de Música Popular Brasileira, procurando 

mudar a sua trajetória de trazer artistas e músicos estrangeiros como Louis Armstrong, 

Nat King Cole e Ella Fitzgerald. Foi a partir de 1965 que os festivais de música 

promovidos pela emissora explodiram, tornando-se a pioneira, imprimindo uma marca 

em programas musicais (Napolitano, 2010:90). 

Os festivais musicais foram um sucesso para a televisão. Outras emissoras como 

TV Globo, TV Excelsior e TV Tupi também exploraram esse produto, de maneira que, 

eram aguardados pelos telespectadores e por aqueles que iam aos ginásios e teatros 

acompanhar e torcer pelos músicos inscritos nos festivais. Jovens músicos e artistas 

foram revelados ao público como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal 

Costa, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Beth Carvalho, Djavan e Clara Nunes (Braune 

e Rixa, 2007: 96). 

Entretanto, a TV Record ao apostar na música popular investiu em programas 

como Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues; Bossaudade, 

apresentado por Elisete Cardoso e Ciro Monteiro; Jovem Guarda, apresentado por 

Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa; todos lançados em 1965 (Napolitano, 

2010: 90-91). 

A TV Record sofre um revés com o incêndio dos seus estúdios em 1966, – já 

havia acontecido outro incêndio em 1960 – mas mesmo assim, conseguiu realizar o II 

Festival de Música Popular Brasileira. Depois do segundo incêndio, a TV Record 

começou a perder audiência, abrindo espaço para sua concorrente de público, a TV 

Globo. Em 1967, conseguiu realizar o III Festival de Música Popular Brasileira e, em 



 
 

35 

1968, promoveu a quarta edição do festival, no entanto, com o AI-5, os artistas 

contestadores, como os tropicalistas, passaram a ser o alvo do regime militar.13 

Neste período, os militares endurecem e cerceiam cada vez mais a sociedade 

com a regulamentação dos Atos Institucionais. Entre 1964 e 1969 foram instaurados 

dezessete atos institucionais, visando inclusive a regulamentação dos programas 

televisivos, que eram avaliados previamente podendo sofrer censura, levando as 

emissoras a se alinharem aos militares. A emissora que mais se beneficiou com este 

alinhamento foi a TV Globo. 

 No segmento de programas populares, a humorista e apresentadora Dercy 

Gonçalves esteve à frente de dois programas na TV Globo. Entre 1966 a 1967 foi o 

“Dercy Espetacular”, no qual mostrava reportagens e entrevistas, musicais e quadros 

humorísticos. Seguindo a tendência do aconselhamento e entrevistas com os 

participantes havia o quadro “Consultório Sentimental”, no qual os pedidos variavam: 

da solicitação para se localizar um ente desaparecido até obtenção filantrópica de 

cadeiras de rodas para enfermos. O programa foi considerado um “sucesso” à época e 

consta que 90% dos televisores ficavam sintonizados na hora da sua apresentação.14 O 

programa de auditório “Dercy de Verdade” apresentado às sextas-feiras, na faixa das 

20hs, investia em gincanas, entrevistas e debatia questões da atualidade como o plano 

de retirada das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, a cura do câncer e a vida dos 

índios brasileiros. 

 A recusa aos programas populares de entretenimento aconteceu por meio da 

“elite intelectualizada do país”, no final dos anos 1960 e precisamente em 1968, 

surgiram campanhas como a do jornal Última Hora, na qual o crítico Eli Halfoun 

                                                           

13 Cf. http://www.ec.ubi.pt/ec/02/html/Reboucas-Martins-midia-electronica.html. Acessado em 07 de 
fevereiro de 2011. 
14 Cf. http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2008/07/19/ult4244u1198.jhtm. Acessado em fevereiro 
de 2011. 



 
 

36 

chamava atenção para o que considerava “vulgar, grotesco e de baixo nível”; para ele a 

televisão deveria ser “sadia”; os piores programas eram “Desafio à Bondade”, exibido 

pela da TV Tupi; “Dercy de Verdade” e “Casamento na TV”, ambos da TV Globo; e o 

pior, o que mais “abusava” do telespectador viria a ser “O Homem do Sapato Branco”, 

apresentado por Jacinto Figueira Jr (Ribeiro e Sacramento, 2010: 112). 

 Foi a partir das críticas, da possibilidade de censura e cassação dos programas 

populares de entretenimento que a televisão brasileira almejou mudar nos anos 70. Uma 

emissora emblemática destes anos foi a Rede Globo de Televisão, a primeira a investir 

no chamado “padrão de qualidade”, ao associar planejamento, pesquisa e marketing. A 

TV Globo passou a ter uma grade específica de horários, com programas infantis pela 

manhã, programas femininos à tarde, à noite telejornal e telenovelas. Além disso, 

investiu na venda de publicidade ao negociar os intervalos comerciais de cada 

programa. Os mentores da inovação estrutural voltada para um ávido mercado 

publicitário e de marketing da Rede Globo de Televisão foi José Bonifacio de Oliveira 

Sobrinho, conhecido como Boni e Walter Clark (Idem, 2010). 

 O sopro de mudança devido as críticas sobre os programas populares 

denominados como de “baixo nível” ou de baixa qualidade, fez com que os donos das 

emissoras e seus diretores seguissem as orientações do regime militar, no que diz 

respeito em formatar o cidadão de acordo com “valores ligados a um cristianismo 

conservador, tendo a família, a religião católica, a pátria, o trabalho, a moral e os bons 

costumes como pilares da conduta. (Ribeiro e Sacramento, 2010: 116). Os militares 

estavam atentos a tal ponto que dois programas — “Buzina do Chacrinha”, da TV 

Globo e “Programa Flávio Cavalcanti”, da TV Tupi — foram censurados por 

apresentarem ao vivo uma mãe de santo que recebeu o exu Seu Sete e provocou gritaria 

na platéia. Foi o estopim para que dias depois TV Globo e TV Tupi tivessem que se 
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reportar ao ministro Hygino Corsetti, em seguida firmaram um “protocolo de 

conduta”15, divulgado amplamente nos jornais em setembro de 1971, visando a não 

“exploração da crendice popular” que ferisse a sociedade e os valores disseminados pela 

Igreja Católica. 

Aos poucos os apresentadores dos programas de entretenimento popular foram 

trocando de emissoras, perdendo espaço na televisão (caso de Dercy Gonçalves); 

reformulando seus programas e a si próprios, moldando-se para acompanhar e se inserir 

na investida de outros tipos de programas de entretenimento.  

O apelo emocional de “novos” programas de entretenimento — como “Só o 

Amor Constrói”, da TV Globo, apresentado por Moacyr Franco — não enveredavam 

para o sensacionalismo escancarado de outrora, eram mais suaves e pré-gravados, o que 

garantia um controle mais sutil. No entanto, a emoção barata apresentada por Moacyr 

Franco não emplacou, e no seu lugar, em 1973 estreou um programa que articulava 

                                                           

15 “As direções da Rede Globo de Televisão e da Rede Tupi de Televisão decidiram adotar o seguinte 
protocolo, a partir da presente data: 
1 – Fica expressamente proibido: a) apresentar, em qualquer programa e sob qualquer pretexto, pessoas 
portadoras de deformações físicas, mentais ou morais.; b) apresentar quadros, fatos ou pessoas que sirvam 
para explorar a crendice ou incitar a superstição, bem como falsos médicos, curandeiros ou qualquer tipo 
de charlatanismo; c) apresentar, de forma sensacionalista, ou vulgar, temas de ordem científica; d) 
provocar ou permitir polêmicas, falsas ou verdadeiras, entre profissionais de diferentes emissoras de TV; 
e) promover a apresentação de quadros ou concursos, com ou sem prêmios, nos quais se explore, sob 
qualquer forma ou pretexto, a miséria, a degradação e a tragédia humanas; f) promover concursos que 
tenham por objetivo a escolha e premiação de animais, salvo em números circenses ou quando se refiram 
a competições legalmente reconhecidas e dentro das condições aceitas pela Sociedade Protetora dos 
Animais; g) promover a apresentação de números que possam, de qualquer forma, por em risco a 
integridade física do público presente ao espetáculo, bem como promover concursos que exponham a 
risco a integridade física dos participantes, não profissionais; h) fazer a promoção de temas, assuntos ou 
pessoas que não serão realmente apresentados nos programas, ou cuja apresentação, sabidamente, se fará 
ou terá de ser feita de forma diferente da anunciada; i) apresentar, explorar, discutir ou comentar de forma 
sensacionalista, ou depreciativa, problemas, fatos, sucessos, de foro íntimo ou da vida particular de 
qualquer pessoa. 
2 – As duas redes de televisão se comprometem, ainda, a cientificar convidados, participantes eventuais e 
artistas ou personalidades contratadas, dos termos das obrigações da emissora face ao Código Brasileiro 
de Telecomunicações e demais normas legais, fazendo-os responsáveis pelas infrações que venham a 
cometer. 
3 – O presente protocolo permanecerá em vigor até a assinatura do Código de Ética da Televisão 
Brasileira. (Ribeiro e Sacramento, 2010: 117-118). 
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jornalismo e variedades, a “revista eletrônica semanal”, chamado “Fantástico: o show 

da vida”. 

Em nome de uma moralidade a televisão brasileira procurou garantir ao governo, 

à Igreja e determinados setores da sociedade como burguesia e intelectuais, que estavam 

preocupados com a formação cidadã dos indivíduos e com a integração social, 

investindo em uma programação de “alto nível” e qualidade em oposição ao grotesco 

(Ribeiro e Sacramento, 2010), que alcançasse todos os segmentos da sociedade, do 

intelectual ao popular.  

Com um mercado consumidor tão promissor, em plena expansão, apto a ser 

explorado, a televisão também tinha os seus interesses, além de moldar e educar o 

cidadão brasileiro, transpôs sutilmente uma série de regras coercitivas embutidas nos 

seus programas e enunciados. Entre as décadas de 1970 e 1980, as emissoras não 

improvisavam e arriscavam tanto em sua programação: a TV Tupi faliu; a TV Globo, 

TV Record e a TV Bandeirantes se consolidaram, superando o amadorismo, com 

concorrência acirrada e disputa pela audiência quer levou ao domínio da TV Globo. A 

amplificação da “briga” pela audiência televisiva ganhou mais fôlego quando Silvio 

Santos deixa a TV Globo e apoiado pelos militares compra e constitui sua própria 

emissora, a TVS, que viria a se chamar SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. 

A TV Globo saiu na frente ao imprimir uma programação que investia no 

chamado “padrão de qualidade”16 muito próximo de um controle de qualidade, 

informando e educando o telespectador, com seus documentários, programas infantis-

educacionais, aprimorando suas telenovelas procurando retratar com “fidelidade” a 

                                                           

16 Nos anos 70 o “padrão de qualidade” da TV Globo constituiu uma “modernização televisiva”, abrangia 
sobretudo, a teledramaturgia mas também o jornalismo. A intenção era alcançar o “gosto” da classe 
média, de um público formador de opinião, como mostrou Ribeiro e Sacramento (2010), mas 
principalmente com uso de uma tecnologia de ponta para os “padrões” da televisão brasileira, adquirida 
desde os primeiros acertos com o grupo estadunidense Time-Life. 



 
 

39 

realidade social, os telejornais regionais e nacionais, instituindo assim modulações 

contínuas em seu padrão que se modificam, adaptam-se ao longo das décadas, vindo a 

ser copiadas pelas outras emissoras. Durante anos podemos constatar que vários 

programas televisivos foram extintos, ou acompanharam e incorporaram as mudanças 

da sociedade: as chamadas tendências de comportamento e do mercado consumidor. 

Programas de entretenimento e programas jornalísticos reaparecem com outras 

“roupagens”, repaginados cirurgicamente, com outro formato, novos quadros e atrações 

e novos ou “velhos” apresentadores conhecidos do telespectador com “novo visual 

saudável”, cirurgias plásticas, maquiados, viajados e descansados para assegurar a 

investida no constante rejuvenescimento de seus corpos mentes. 

É o que faz a TV Globo com o programa dominical “Fantástico” há mais de 

trinta anos no ar e a sua modulação que estreou em 2004, chamado “Domingo 

Espetacular” da TV Record17. Ou no caso, do programa de auditório dominical mais 

antigo, “Silvio Santos” do SBT, e suas variações modulares de apresentadores como 

Augusto Liberato, o Gugu que durante anos trabalhou no SBT, e hoje se encontra com 

seu dominical “Programa do Gugu” na TV Record, e Celso Portioli apresentador do 

“Domingo Legal” do SBT, com o mesmo timbre de voz do “patrão” Silvio Santos. No 

seguimento dos programas femininos semanais vespertinos, o “Programa Mulheres”, da 

TV Gazeta, completou 30 anos de exibição em 2010, intitulando-se como “o programa 

feminino de maior longevidade da televisão brasileira”18, agora com a apresentadora 

Cátia Fonseca na bancada do programa desde 2002.  

Com tantas reverberações, as emissoras seguem investindo em “padrões de 

qualidade”, criatividade, inovação e satisfação do telespectador, na constante busca por 

                                                           

17 Cf. http://programas.rederecord.com.br/programas/domingoespetacular/programa.asp Consultado em 9 
de fevereiro de 2011. 
18 Cf. http://v5.tvgazeta.com.br/mulheres/ Acessado em 5 de fevereiro de 2011. 
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audiência. De posse das pesquisas de mercado e marketing, as emissoras mapeiam o 

público-alvo que acompanha ou que pode vir a acompanhar determinado tipo de 

programa, isto facilita a publicidade e o marketing, os anunciantes e patrocinadores, a 

venda de produtos dentro dos programas e nos seus intervalos comerciais.  

 Os 60 anos da televisão brasileira são balizados pelo investimento em 

tecnologias de entretenimento e comunicação. No início, os programas além de serem 

transmitidos ao vivo, em horários irregulares, eram em preto e branco. O videoteipe 

começou a ser utilizado em programas televisivos em 1958, a importação de aparelhos 

de videoteipe ocorreu a partir de 1959, e sua proliferação na televisão ocorreu a partir de 

1960, possibilitando a edição de programas e agilizando a circulação. A transmissão 

simultânea começou a ser explorada em 1959, e os primeiros televisores coloridos 

fabricados nos Estados Unidos chegam ao Brasil em 1962, o sistema de cores utilizado 

era o NTSC - National Television System Commitee compatível com o sistema preto e 

branco. Em 1969, as transmissões via satélite tornam-se um marco tecnológico 

definitivo com a transmissão ao vivo da chegada do homem à lua.19  

No auge da Ditadura Militar, a Copa do Mundo de 1970 é transmitida ao vivo e 

em cores do México. A Embratel utilizando o sistema NTSC montou um pequeno 

auditório para um público seleto assistir aos jogos em cores; todos vibraram com o 

uniforme azul e amarelo da seleção canarinho, no entanto, os demais telespectadores e 

assistiram a Copa do Mundo em preto e branco. A canção/hino “Pra frente Brasil!” era 

entoada pela ruas e nas transmissões televisivas, que mostravam, regularmente a figura 

austera dos militares. No momento em que muitos subversivos estavam presos e eram 

torturados nos porões do DEOPS, do Dói-Codi e da OBAN,  e a massa, extasiada, 

jactava-se com os lances de Pelé e companhia, a ditadura veiculava o Brasil como um 

                                                           

19 Cf. www.tudosobrtv.com.br Acessado em 2 de fevereiro de 2011. 
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país grandioso de futuro glorioso e próspero, decorrente do  milagre proporcionado 

pelos militares. 

De olho nos seus telespectadores e suas opiniões sobre um novo mercado 

consumidor, a televisão sempre atenta às novas tecnologias se acoplou a mídias como 

Internet e telefonia móvel. A reportagem especial do jornal O Estado de S. Paulo, de 12 

de fevereiro de 2011, menciona as principais mudanças e tendências tecnológicas na 

área eletrônica, na qual estamos inseridos. Nesta “revolução eletrônica” encontramos os 

supercelulares que estão indo pra a quarta geração (4G); os smartphones que serão 

programados para se tornar carteiras eletrônicas; os tablets que tem como previsão mais 

de cem modelos disponíveis no mercado até o final de 2011. A aceleração dos 

investimentos tecnológicos em nome de uma comunicação ilimitada e conectividade, 

interessa à televisão, porque quanto mais mobilidade na comunicação, um programa 

televisivo poderá ser visto por milhares de pessoas que tenham ou não um aparelho de 

televisão. Se atualmente é possível assistir televisão via celular ou Internet, outras 

máquinas com seus dispositivos eletrônicos poderão ser conectados para a transmissão 

de programas de TV.20 

A inserção das novas tecnologias da comunicação é utilizada pela televisão para 

assegurar sua primazia entre outras mídias na atual sociedade. Os aparelhos televisivos 

também se inserem no contexto tecnológico atual, em pouco tempo fomos da televisão 

analógica para a televisão digital, e rapidamente surge a TV-3D. Os monitores 

mudaram, são de Plasma, LCD - Liquid Crystal Display, LED - Light Emitting Diodes e 

3D, estão disponíveis no mercado, mas cada um utiliza tecnologias diferenciadas, todos 

garantem uma alta qualidade de imagens. Os primeiros aparelhos de plasma são mais 

finos podendo se fixar em paredes e foram introduzidos no mercado diante da 

                                                           

20 O Estado de S.Paulo, caderno Economia. 15/01/2001. 
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implantação da televisão com imagem de alta definição, o HDTV. O aparelho de 

televisão com tubo começou a se tornar obsoleto. A concorrente do aparelho de plasma 

é a televisão LCD, que utiliza a tecnologia de cristal líquido, apesar dos aparelhos serem 

finos e menos pesados, não são similares: uma das diferenças está na definição de linhas 

que reproduzem as imagens e o som; LED são ultrafinos, sua tecnologia são os diodos 

emissores de luz; o efeito das imagens 3D saiu das telas de cinema para os aparelhos 

televisivos, proporcionando ao consumidor a sensação de estar muito perto ou dentro 

dos programas de televisão. 

A mobilidade da comunicação associada à alta definição de imagens e sons 

prepara o próximo passo da televisão do futuro. Em entrevista para o jornal O Estado de 

S.Paulo, Boni foi categórico ao falar do futuro da televisão e o modo de consumir sua 

programação que é o VOD – Vídeo sob Demanda:  

o vídeo on demand, é ver o que quiser, onde quiser, quando 
quiser ver. A TV tem de estar preparada para a isso, com 
gerenciadores de programação, onde você pode misturar essas 
coisas todas, internet, televisão, iPhone, e pode usar a televisão 
na hora que você quiser ou para assistir a eventos. (O Estado de 
S.Paulo, 11 de agosto de 2010). 

 

 O telespectador-consumidor quer. Cabe à televisão pensar o como proporcionar 

este querer. Se hoje é possível acompanhar e seguir os programas preferidos nas 24 

horas do dia, falta ainda algo, a maneira de usar a televisão e assistir o seu programa 

favorito como bem queira, com uma programação flexível sem definição de horário e 

dias da semana, disponível full time para ser acessada, vista, olhada a qualquer instante. 

Quanto ao mercado consumidor parece ser consenso que ainda há o que explorar 

sobre o telespectador-consumidor, principalmente quando a televisão se volta para a 

“nova classe média”, a classe C e seus sonhos de consumo, um lugar fértil para as 
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propagandas publicitárias dos televisores LCD, LED e 3D, carros zero, casas próprias, 

móveis, eletrodomésticos, serviços, etc. 

 Não há fim nas variadas modulações que se desdobram da televisão para 

televisão e na relação entre a televisão e o chamado telespectador-consumidor-cidadão. 

Está em jogo a fabricação de uma multiplicidade de programas que se apresentam 

inacabados para a convocação à participação, as sondagens, as colaborações, 

programações por demanda; produzindo uma conduta que se faz e se renova, como mais 

do mesmo dos programas e dos telespectadores, esse produtor de demandas de 

consumo, mas, sobretudo, políticas. Hoje, é nesse jogo que se produz verdades via 

televisão para um governo das condutas que se dá numa relação inacabada, sempre 

refeita, atualizada. Explicita alguns traços democráticos e participativos, característicos 

da tecnologia de governo na sociedade de controle, como aponta Passetti (2007). Ao 

acompanhar as transformações de formato e alcance dos programas televisivos, esse 

inacabado mostrou-se como a atual política da televisão. 

 

 

Telerrealidade e Subjetividades 

 A velocidade com que a mídia opera especificamente, como a televisão trabalha 

a informação, transmite, afirma e produz uma realidade poderia confundir o 

telespectador, mas não o perturba. Ao investir incessantemente em tecnologias de ponta, 

a televisão envolve cada vez mais o seu público.  

A sensação de ver ao vivo e simultaneamente um evento, uma reportagem 

jornalística ou uma entrevista mudou completamente a maneira de se assistir televisão; 

o efeito de ver algo tão real na tela leva o telespectador a produzir subjetividades da 

maneira como ele vai pensar a sua própria realidade ao engendrar na sua imaginação 
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sentimentos concretos como amor, ódio, raiva, ciúmes, medo, desespero, felicidade. A 

televisão inventa outra realidade em relação ao ver, ouvir, sentir e compreender o que 

está se passando, mudando a percepção, modulando o comportamento do telespectador.  

Programas como documentários, telenovelas, entretenimento, jornalístico 

investigativo, investiram num fazer acreditar da reinterpretação das suas histórias 

traduzidas em imagens e sons que incorporam, recortam, reestruturam a realidade por 

meio de depoimentos, dramatizações, reconstituições que levam o telespectador a 

acreditar que de fato o que está se vendo, assistindo ou ouvindo aconteceu, “passou na 

televisão”, foi ela que trabalhou em prol do esclarecimento dos fatos, tornando tudo 

aquilo compreensível, chegando-se a uma conclusão da realidade dos acontecimentos, 

verídicos, verdadeiros, irrefutáveis. Esse conjunto de representações e projeções no 

fluxo de imagens e sentimentos que atravessam corações e mentes comporá a produção 

da verdade desse sujeito sobre si na relação com os programas de televisão; neste jogo 

está implicado o telespectador-consumidor-cidadão. 

Ao apresentar cenas ao vivo, em tempo real, ficção e “fatos baseados em 

histórias reais” convergem e a televisão transforma a própria realidade, procurando 

antever e antecipar o acontecimento, investigar, responder e solucionar o que 

supostamente se tornará uma outra realidade. 

Georges Balandier (1982) chamou esta construção de telerrealidade, na qual a 

mídia tem o poder de simular a imagem de um mundo cuja realidade apenas é possível, 

em certo sentido, pela produção de efeitos e subjetividades sobre os indivíduos. Ao 

informar e entreter a televisão gera desejos e imaginações que procuram aparentemente 

libertar os indivíduos de seu controle, mas os mantêm presos pela sua influência.  

 

A televisão provoca a invasão progressiva pela imagem que suplanta a 
palavra; a tela torna-se o lugar onde tudo pode ser mostrado sob um 
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aspecto dramático para que se formule um julgamento, de acordo com o 
conselho de Maquiavel, a partir do que é ‘visto’. A persuasão política 
depende menos da argumentação do que daquilo que é manifestado 
espetacularmente com o auxílio da arte da televisão. A política se faz 
pela difusão cotidiana de imagens e ‘o meio é a mensagem’. O poder 
dispõe assim de uma verdadeira tecnologia das aparências, que lhe 
permite produzir ao mesmo tempo a impressão de uma certa 
transparência; de suscitar a conivência passiva ou ativa de numerosos 
governados -espectadores com o sentimento de liberdade de 
determinação – em face da imagem introduzida no universo privado – e 
de uma possibilidade de participação – graças às intervenções que lhes 
são propostas. Os espectadores da tela impõem também um novo tipo 
de ator político (o ‘telepolítico’) nas sociedades de regime pluralista, e 
uma nova apresentação da figura da autoridade suprema, no caso dos 
regimes totalitários. Eles permitem uma dramatização permanente, 
adaptável às circunstâncias e aos objetivos (Balandier, 1982: 67-68). 

 

 Os políticos não são os únicos a utilizarem os efeitos da dramatização 

permanente. Desde a época do rádio os políticos investiram na dramatização dos seus 

discursos inflamados; no entanto, naquela época, os indivíduos não viam os políticos 

com freqüência, apenas em fotos de jornais e revistas pelas quais se podia criar uma 

imagem firme, familiar e de obstinação, ou então, pelas imagens veiculadas pelo 

cinema. No mais, via-se os políticos nos discursos públicos ou no corpo-a-corpo das 

ruas. 

Com a televisão ocorre o inverso. Exigiu-se o investimento em imagem, para 

construir uma “boa aparência” do homem público, para transmitir uma “boa impressão” 

de um corpo saudável, jovial e inteligente. Com a televisão, as sondagens associadas à 

publicidade e ao marketing, o político torna-se um produto vendável que precisa ser 

consumido pelos telespecatdor-consumidor-cidadão. 

Não há nada de novo na inflação simbólica de trivialidades — a 
novidade está na consonância entre a propaganda de produtos e o 
comportamento político. O marketing de personalidades políticas 
assemelha-se cada vez mais ao marketing de sabão, pelo mesmo 
motivo: em ambos os casos é na laminação a ouro das pequenas 
diferenças que os anunciantes esperam capturar a atenção do público. 
(Sennett, 2006: 150-151) 
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Na televisão em “close”, o político fala diretamente com seu público, ele deve 

transmitir a sua mensagem e convencer, fazer acreditar que o seu discurso é verdadeiro. 

Para tanto, investe-se no marketing político, treinam a maneira de olhar para câmera, 

passam o texto, aprendem a ler no teleprompter, carregando na dramatização e 

interpretação exigidas, segundo a ocasião.  

Os programas abordados nesta pesquisa valorizam a imagem, investem em 

conselhos e disseminam o medo por meio do exame de consciência, sobre a violência 

urbana21, violência doméstica, e corrupção política; chamam a atenção do telespectador 

para o seu papel de cidadão, a pensar num futuro melhor: o verdadeiro cidadão é aquele 

que deve participar e interagir com programações altamente controladas, dentre as quais 

destaca-se a mídia televisiva. 

 A partir daí, outras realidades vão sendo construídas e reconstruídas, produzindo 

opiniões públicas, que podem ser auferidas ao vivo em pesquisas instantâneas, em 

enquetes, estendendo-se aos portais dos programas com seus fóruns e chats de 

discussões, quando há divulgação de pesquisas e sondagens solicitadas pelas emissoras 

de televisão, ou produzidas segundo o critério de jornais e revistas especializados, 

reforçando discursos e interesses miditiáticos em nome da educação, da prestação de 

serviço e do cuidado. 

 

 

Mulheres na Televisão 

 As mulheres estiveram presentes na televisão brasileira desde o seu início. 

Quando o primeiro canal de televisão – TV Tupi, PRF 3 – entrou no ar em 18 de 

                                                           

21 Como mostra Wacquant (2001: 52-65), a violência urbana é uma produção do que ele chama de novo 
sendo comum penal, que está diretamente ligado a relação de intelectuais com a televisão. Uma verdade 
produzida na tela com a anuência de intelectuais midiáticos. 
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setembro de 1950 e Lolita Rodrigues cantou o “Hino da TV” ou “Canção da TV”. Em 

seguida, o primeiro programa a ser transmitido ao vivo foi “TV na Taba”, apresentado 

por Homero Silva com participação de Lima Duarte, Ciccilo, Vadeco, o jogador de 

futebol Baltazar, Ivon Cury, Mazzaropi. Mas o elenco feminino não deixou a desejar, 

contou com uma das maiores estrelas da época Hebe Camargo, também presente o balé 

de Lia Aguiar, a cantora Wilma Bentivegna, a atriz Yara Lins, a poetisa Rosalina 

Coelho Lisboa e a “Shirley Temple brasileira” Sônia Maria Dorce, com apenas cinco 

anos, fantasiada de indiazinha proferiu a frase: “está no ar a TV no Brasil”22.  

A televisão começa e as mulheres nela são inseridas e contempladas pela nova 

mídia a partir do que podiam e deviam ver e ouvir “ao vivo em preto e branco”, de suas 

divas de rádio, cinema e teatro: estrelas femininas em início de carreira ou anônimas 

“garotas-propagandas”, “telemoças” que almejavam o estrelato.  

Desde o princípio a televisão assediou não apenas as atrizes, cantoras, bailarinas, 

dançarinas e apresentadoras do rádio, cinema e teatro, como também copiou e adaptou 

programas deste círculo para telenovelas, teleteatros e programas de variedades, para 

cativar o seu público principal: o feminino.  

Atrizes famosas como Nathália Timberg, Fernanda Montenegro, Maria Della 

Costa, Cacilda Becker, Zilka Salaberry, Laura Cardoso, faziam parte do “cast dos 

teleteatros”, formato determinante da embrionária teledramaturgia brasileira dos anos 

1950 e 1960, sempre indo ao ar em “horário nobre”, à noite, depois dos telejornais 

(Brandão, 2010: 37-55). 

Além dos teleteatros havia também as telenovelas. O formato das telenovelas em 

capítulos seguia o mesmo padrão da radionovela. E o público feminino pode derreter-se 

ao acompanhar duas vezes por semana, entre dezembro de 1951 e fevereiro de 1952, a 

                                                           

22 Cf. www.tudosobretv.com.br. Acessado em 8 de julho de 2010. 
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telenovela da TV Tupi “Sua Vida me Pertence”, com Vida Alves e Walter Forster como 

par romântico e protagonista23. Outras telenovelas vieram apresentadas de duas a três 

vezes por semana, com episódios de vinte minutos. O passo definitivo para consagração 

desse gênero televisivo ocorreu em 1963 com a telenovela diária “2-5499 Ocupado” da 

TV Excelsior, com os atores Glória Menezes e Tarcísio Meira apresentada em capítulos 

diários. 

Entretanto, no início as telenovelas não seguiam o ritmo que foi formulado a 

partir dos anos 1970, momento em que a novela ganha espaço fixo na grade televisiva, 

com duração de quarenta e cinco a sessenta minutos — e quando está se encerrando, 

apresentando o seu último capítulo, o público já tomou contato com a próxima novela 

que estreará no mesmo horário na outra semana.  

 As telenovelas brasileiras são consideradas como um dos melhores produtos da 

televisão, chegando a ser exportada para diversos países. As telenovelas procuram 

“retratar” a sociedade brasileira e suas práticas sociais, às vezes com críticas a 

determinados costumes, outras produzindo visibilidade aos chamados problemas 

sociais, propondo-se a incutir uma reflexão e mudança de comportamento.  

No seu início apostou-se num público majoritariamente feminino, em seguida 

procurou-se agregar toda a família, para tanto, o instrumento utilizado foi o folhetim: 

um “par romântico” como protagonista dava o tom, os seus dramas, encontros e 

desencontros faziam parte da trama; o núcleo era pequeno e não se investia em tramas 

paralelas, porque as telenovelas ainda seguiam os passos das radionovelas, e o 

melodrama central prevalecia, assim como nas fotonovelas.  

A fotonovela é considerada uma novela em formato de história em quadrinhos 

que utiliza fotos ao invés de desenhos. Para contar suas histórias trabalha com texto e 

                                                           

23 Cf. www.tudosobretv.com.br. Acessado em 7 de julho de 2010. 
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imagens que tratam dos mais variados tipos de gêneros e estilos; no entanto, as 

publicadas em revistas femininas populares “tiveram um mercado cativo por mais de 25 

anos no Brasil, e milhões de leitores consumiram ansiosamente histórias publicadas em 

revistas com larga circulação nacional.” (Joanilho e Joanilho, 2008: 529). Tal qual as 

telenovelas, algumas fotonovelas eram divididas em capítulos, com uma narrativa que 

se resolve e dá sequencia ao próximo capítulo, para estabeler uma sensação de suspense 

e curiosidade às leitoras para comprar o próximo número dando continuídade à leitura. 

As fotonovelas tiveram seu destaque nos anos 1960 e 1970, período em que 

muitos artistas da televisão fotografavam para a “trama folhetinesca” narrada quadro a 

quadro que podiam ser consideradas superficiais, rasas, repetitivas ou sem qualidade, 

mas nada disso afastou as leitoras de consumirem este produto durante anos.  

 Hoje as novelas investem em vários núcleos que dialogam e se emaranham, cada 

um representa um viés das práticas sociais cotidianas, abordam temas que respaldam 

condutas atuais, que propicie a internalização de regras e responsabilidades, dissemine a 

denúncia e delação, proporcione a visibilidade de direitos difusos, campanhas sociais, 

tudo para mostrar a realidade da sociedade e a conscientização do telespectador e 

telespectadora. 

Mas a televisão brasileira para difundir-se entre o público feminino não investiu 

apenas em teleteatros e telenovelas. Estes gêneros podiam ser acompanhados por toda a 

família, mas era preciso segmentar o “universo feminino”, ampliar, representar, 

encenar, discutir e incutir nas moças, nas donas de casa, nas mães de famílias a sua vida 

e o seu papel na sociedade.  

Romantismo, desilusão, saudades, sofrimentos, encontros e desencontros eram 

fundamentais para contar uma história de amor com um casamento e final feliz. Se para 

retratar a representação fiel deste imaginário coube às telenovelas a abordagem, coube à 
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televisão ampliar a melhor maneira de contribuir na “preparação” das moças de família, 

futuras donas de casa, sonhadoras e casadoiras, para se cuidarem e ficarem belas para 

seus pretendes, noivos e futuros maridos. 

 

 

 

 

Beleza na Televisão 

Em 1951, foi concebido por Assis Chateaubriand o primeiro concurso de beleza 

apresentado e transmitido pela TV Tupi: o “Miss Brasil”. O concurso era realizado 

anualmente, o público vibrava e torcia para aquela que seria coroada a moça mais bela 

do Brasil, tornando-se uma tradição entre os programas televisivos que perdurou por 

três décadas antes de entrar em declínio. Mas como seria possível uma “moça de 

família” aparecer de maiô na televisão? Os produtores destes concursos se propunham a 

divulgar a lisura dos concursos, enaltecendo o “lado família” e refutando a idéia de 

corrupção moral das belas “moças de famílias”, mesmo que depois algumas delas 

viessem a seguir carreira artística na televisão como atrizes de novela ou no cinema, 

chegando a participarem das chanchadas e, posteriormente, das pornochanchadas. 

Na década de 1950, os programas de concurso de beleza como “Miss Brasil” 

eram esperados anualmente. Mas ser bela, famosa, admirada e reconhecida não era 

privilégio exclusivo das participantes destes concursos. Os programas de auditório 

investiram na figura das assistentes de palco e dançarinas para dar graça e formosura 

entre os intervalos comerciais, ou para vender produtos anunciados dentro do próprio 

programa. As primeiras dançarinas vestindo maiôs foram as “Tevezinhas”, que 

apareceram nos intervalos dos programas da TV Excelsior do Rio de Janeiro. Os outros 



 
 

51 

canais imitaram a idéia, e a TV Tupi investiu nas “Garotas Tupi” e cada dia da semana 

era uma que aparecia. Com isso muitas moças enxergaram nestes trabalhos uma 

oportunidade de alcançar a fama e o sucesso, ou apenas para “aparecer” na televisão 

(Braune e Rixa, 2007:188). 

Um dos primeiros apresentadores a ter um séquito de moças vestindo colans 

cavados, com botas plataformas e uma coreografia das antigas vedetes de “teatro 

rebolado” foi Abelardo Barbosa, o Chacrinha. 

Evolução natural das meigas “Tevezinhas”, as beldades da 
Excelsior passaram a se requebrar na abertura e no 
encerramento dos programas de Chacrinha, Moacyr Franco e 
César de Alencar. Na Hora da Buzina, porém, elas 
permaneciam discretamente ao fundo e marcavam o compasso 
com os pezinhos – sentadas ! Vestindo uniformes de futebol, 
aos poucos as dançarinas se levantaram, se soltaram e, já na TV 
Rio em 1967, ganharam o apelido de “Vitaminas”, sendo Adelir 
Silveira uma das pioneiras. Quando chegaram com o Velho 
Guerreiro à TV Globo em 1970, a imprensa e o público já se 
referiam a elas como “Chacretes”. (Braune e Rixa, 2007: 188) 
 

As moças conhecidas como Chacretes carregavam consigo nome e apelido, 

como: Índia Potira, Estrela Dalva, Sandra Matera, Lia Hollywood, Fernanda Terremoto, 

Fátima Boa Viagem, Suely Pingo de Ouro, Gracinha Copacabana, Regina Pintinha, 

Gracinha Portelão, Lucinha Apache, Vera Furacão, Rita Cadilac entre outras.  

Todas eternizadas entre as décadas de 1970 e 1980, ao saírem de cena, foram 

esquecidas ou devolvidas ao ostracismo: tornaram-se donas de casa, casaram-se, se 

converteram-se a alguma religião, trabalharam em outras áreas profissionais fora da 

esfera artística televisiva. 

O cineasta Nelson Hoineff depois de concluir o documentário “Alô, Alô, 

Terezinha” sobre Chacrinha, desdobrou sua pesquisa e realizou uma série para o Canal 

Brasil, intitulada “As Chacretes”. Nos depoimentos colhidos elas relembram os 

momentos que trabalharam no programa e falam das suas vidas depois de terem deixado 



 
 

52 

a televisão. Ali, elas contam que caminho seguiram: Índia Potira chegou a ser presa, 

Beth Boné tornou-se evangélica, celebra cultos pregando a “palavra do senhor” no 

rádio, Gracinha Copacabana mora sozinha rodeada de cachorros24. 

Rita Cadilac é uma exceção: fez carreira solo como cantora apresentando-se em 

boates, prisões e até no garimpo de Serra Pelada, gravou discos, pousou nua em revistas 

masculinas, participou de programas televisivos, fez filme pornô para comprar casa 

própria e sustentar sua família, e por último, ganhou um documentário no qual narra sua 

trajetória artística. 

Entre os anos 1960 a 1980 ser Chacrete ou Bolete25 era sinônimo de prostituta, 

imoralidade ou o que viria a ser hoje a “garota de programa”. Se Beth Boné admite em 

seu depoimento ter feito strip-tease em boates, a conclusão de que as Chacretes se 

prostituíam fica a critério do telespectador; no entanto, as histórias vão de encontro à 

moralidade por trás de uma aparente liberalidade com o corpo e o sexo. Em seus 

depoimentos descortinam suas vidas constituída de altos e baixos, de diversões sexuais, 

do uso e abuso de um “dinheiro fácil”, de um trabalho inapropriado para “moças de 

família”, da exposição do corpo nos melhores anos das suas vidas, uma vida desregrada 

e tortuosa que cedeu lugar ao ostracismo e declínio; em seguida veio à conscientização 

dos supostos erros, reflexão, admissão e mudança, eis a insígnia moral. Como toda 

“história” — principalmente as contadas na televisão —, depois de sacolejarem seus 

corpos para as câmeras televisivas, depois de serem vendidas e expostas como um 

produto, suas vidas tomam outro rumo, em nome do casamento, da família, do 

isolamento e recato moral pela resignação religiosa, estas “senhoras do bem” guardam 

algumas fotos, adereços e roupas daquela época. Mas tudo isso só pode ser retratado 

                                                           

24Cf.http://canalbrasil.globo.com/programa.php?n=aschacretes&acao=prog&video=6363&idbanco=1207
449. Acessado em 07 de janeiro de 2011. 
25 As dançarinas do “Programa do Bolinha” da TV Bandeirantes, apresentado por Edison “Bolinha” Curi 
eram chamadas de “Boletes.” 
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décadas mais tarde em televisão paga. Na época, ao mesmo tempo que o apresentador 

era tido como paizinho, por trás de tamanho respeito propiciava-se a liberalidade do 

sexo e insinuava-se a prostituição; não se duvidava da Chacrete como “puta”, 

designação que anteriormente Rita Cadilac as auto-define no documentário. Para a 

família moralista as Chacretes contribuíram com o erotismo na família: apresentaram à 

dona de casa quem era a acompanhante ou amante do marido. 

Das Chacretes vieram modulações, no final dos anos 1990 e início de 2000: a 

televisão brasileira viu emergir duas personagens no palco do programa “H” 

apresentado por Luciano Huck na TV Bandeirantes, a concepção das personagens e 

escolha das “modelos” era feita por ele e sua equipe de produtores. As moças 

chamavam-se “Tiazinha” e “Feiticeira”. Suzana Alves era a Tiazinha, apareceu 

mascarada e segurando um chicote na mão, com corpetes fio dental, cinta-liga, meias e 

salto alto, compunham a personagem que depilava rapazes no palco do programa. Em 

sintonia com o novo tempo, agora vinha a mulher fatal representante de um imaginário 

recoberto. O suspense da máscara que supostamente escondia o rosto durou cinco 

meses. Com máscara, sem máscara e sem roupa, enfim, Suzana Alves pousou para a 

Revista Playboy, foi homenageada em música, estrelou o programa “As Aventuras de 

Tiazinha”, na TV Bandeirantes (Braune e Rixa, 2007: 191), participou com destaque 

nos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo, concedeu entrevistas, namorou atores, e 

depois sumiu, até reaparecer dizendo ter visto um disco voador; foi para Índia em busca 

de espiritualidade e hoje não quer ser identificada como Tiazinha, pretendendo 

distanciar-se a todo custo da personagem seminua que a popularizou nos anos 1990, 

longe disso, enfatiza que sua vida mudou, quer ser reconhecida como atriz e pelo 

trabalho voluntário de aulas de balé e pilates numa Organização Não-Governamental 

(ONG). 
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Joana Prado, a “Feiticeira”, de nada lembrava a personagem do seriado 

estadunidense dos anos 1960. A loira que usava biquínis minúsculos e véuzinho sobre o 

rosto, se notabilizou noutro programa o “O+” apresentado por Otaviano Costa, depois 

de pousar nua em 1999 para a revista Playboy, batendo o recorde de venda (Idem: 

idem). Em seguida participou do reality show “Casas dos Artístas” no SBT, lá se 

envolveu com o lutador de vale tudo Vitor Belford, saiu da casa e engatou um namoro 

que foi explorado por revistas de coluna social e programas de auditório do SBT. 

Casou-se de vestido branco, véu e grinalda e se tornou uma exemplar mãe de família e 

evangélica. 

Depois delas, outras tantas moças surgiram, a lista seria infindável, no entanto, 

todas se inscrevem num circuito moral. Estar praticamente nua na TV, sair nua em 

revistas masculinas, tudo é possível nesta esfera previsível de que um dia estas mulheres 

“boazudas”, “gostosas”, “putas”, “cachorras preparadas” com seus corpos turbinados 

mudarão, se tornarão mulheres sóbrias e recatadas, aptas a assumirem a frente das suas 

famílias, serem respeitosas donas de casa, mães de família, caridosas com o próximo, 

tudo é uma questão de tempo. De alguma maneira por meio da sua trajetória de sucessos 

efêmeros, encontrarão o seu rumo, a “vida pregressa” ficará para trás e se 

conscientizarão, como num controle de si e compreenderão o seu verdadeiro papel de 

mulher equilibrada, normal, familiar e religiosa, esta é a imagem que pretendem deixar 

para o público, depois da Chacretes até a atual versão como integrantes do Big Brother 

Brasil (BBB), da Rede Globo de Televisão, desnudando o corpo e expondo suas libidos. 

 

 

Os Primeiros Programas Femininos na TV: 
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Havia um modelo de programa que poderia ser semanal, ou diário, desde que 

abordasse a vida e as subjetividades das mulheres. Um dos primeiros foi “No Mundo 

Feminino” da TV Tupi- SP, apresentado por Maria de Lourdes Lebert e Elizabeth 

Darcy. Mas como a televisão vivia de amoldamentos, procurando aproximar-se e definir 

o papel das mulheres, implantaram o conteúdo das revistas femininas num programa 

diário intitulado “Revista Feminina”, apresentado por Lolita Rios, também na TV Tupi-

SP: “a atração chegou a sair do ar, mas em 1958 estreou nova fase e outra 

apresentadora: Maria Thereza Gregor.” (Braune e Rixa, 2007:58). 

A consagração de programas femininos — que poderiam ser assistidos por toda 

família — arrebatou as mulheres casadas e solteiras, feias e bonitas, trabalhadoras e 

donas de casa. Estréia em 1957, um programa destinado às mulheres e apresentado por 

Hebe Camargo, decididamente loira. O programa chamava-se: “O Mundo é das 

Mulheres”. “Na base do carisma, ela seguiu em frente e deu uma guinada capilar ao 

tingir suas melenas em 1957, aos 28 anos. Nascia ali uma lenda platinada” (Braune e 

Rixa, 2007: 61), com um programa que se tornou a referência precedente de todos os 

outros programas de mulheres que surgirão nos horários matutinos, vespertinos e 

noturnos, programas diários ou semanais, em várias emissoras de televisão a partir dos 

anos 1950. 

Hebe Camargo nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, antes de 

estrear na televisão, foi uma cantora popular entre os anos 1940 e 1950 e fez muito 

sucesso nas rádios, recebendo o título “estrelinha do samba”. Como cantora afamada, 

atuou também como atriz em vários filmes de Mazzaropi.  
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Fonte: http://elderpoltronieri.blogspot.com/2010/12/orquestras-brasileiras.html 

Na televisão participou do programa “Rancho Alegre” na TV Tupi, em 1950, 

fazendo um dueto com Ivon Cury. Mas em 1957, foi convidada a apresentar o programa 

“O Mundo é das Mulheres”, um marco da televisão brasileira; além de ser ao vivo, o 

programa era exibido no horário nobre, à noite, e Hebe chegou a apresentar cinco 

programas por semana. Este programa impulsionou sua carreira de apresentadora de 

TV, seria interrompida em dois momentos: no primeiro casamento com Décio Capuano 

em 1964, e depois com o nascimento do seu filho único Marcello. 

Em 1966, Hebe Camargo estreou na Rede Record de Televisão, o programa 

dominical que levava o seu nome. Neste programa, a apresentadora investiu em suas 

entrevistas, em cenário que era réplica da sala de estar da família burguesa, com o 

“famoso sofá”, no qual recebia seus ilustres convidados para “bater-papo”. 

 A pesquisa que originou o livro “A Noite é da Madrinha”, de Sérgio Miceli, 

retrata a apresentadora em seu programa no período dos anos 1960. Miceli foi 

minucioso em seu estudo ao abordar a mídia televisiva na época da Ditadura Militar, e a 

maneira com a qual, os telespectadores eram “convidados” a se enfurnar em casa para 

assistir aos telejornais condescendentes com o regime, às telenovelas e seu investimento 
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em personagens ilusórios ou grotescos, e, a programas de entretenimento e variedades 

àvidos por abordar temas familiares, do cotidiano, entrevistas com celebridades no 

intuito de persuadir, em defesa da instituição família e elevando a audiência. 

 Seu trabalho não apenas mostra este panorama, como destaca o alto índice de 

audiência do Programa Hebe Camargo da TV Record; analisa os pormenores do 

público-alvo do programa: uma classe média ávida em sorver os valores morais da 

família, e o carisma irrefutável da “comadre-madrinha”, a maneira como Hebe 

estabelece uma relação com seu público, denominada por Miceli como um “pacto 

afetivo” apoiada na percepção de “uma igual”, uma mulher como tantas outras mulheres 

que acompanham o seu programa. 

Ela parece sempre às voltas com uma dada experiência de vida que 
simula assumir, tanto em termos expressivos como através de um 
painel de valores característico, ambos os registros sendo transmitidos 
pela duplicação dramática dos papéis sociais que exagera. Compõe sua 
imagem na TV por meio das personas de ‘mãe’, ‘filha’, ‘esposa’ e 
‘dona de casa’, vividas como determinações cruciais do conceito de 
mulher (Miceli, 2005: 54). 
 

 Voltemos à questão do papel da mulher, do ser mulher, muito bem apropriado e 

trabalhado por Hebe Camargo. Ela construiu a imagem de uma mulher igual às outras, 

mas o de uma mulher da classe média, mãe de família, dona de casa que vai às compras 

de supermercado, que administra o lar e os empregados da casa, educa os filhos, uma 

mulher carinhosa e austera, atenta às normas de conformidade social, empenhada na 

reprodução de maneira exemplar dos papéis familiares resultantes do seu desempenho 

de “procuradora’ a serviço de um quadro de valores e normas particular” (Miceli, 2005: 

56). 

 Foi assim que conquistou sua empatia com o público e este a consagrou 

representante soberana da instituição família. Uma prestadora de “serviço público”, 
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empenhada em trabalhar, assemelhar-se, em compartilhar seus valores, modos, galhofas, 

preocupações, simulando a todo tempo o mesmo estilo de vida. 

Talvez, por tudo isso, Hebe Camargo resista no tempo, reinventando-se de 

diversas maneiras provocando modulações: o seu estilo já foi adotado, copiado e 

repaginado por outras apresentadoras, incluindo as mais novas, a exemplo de Adriane 

Galisteu e Luciana Gimenez. O Programa Hebe esteve no ar no SBT – Sistema 

Brasileiro de Televisão, por 24 anos, mas a “loiruda” rescindiu o contrato com o 

“patrão” Silvio Santos, de quem se diz amiga, e rumou para a Rede TV, com um 

contrato milionário, levando consigo parte da sua equipe, a sala de estar mais famosa da 

televisão brasileira tem estréia prevista em março de 2011. Apesar do índice de 

audiência do seu programa não ser como antes, a apresentadora se viu diante de 

circunstâncias trágicas — a perda do segundo marido, Lélio Ravagnani e a superação de 

um câncer diagnosticado em janeiro de 2010 —, mas o público respondeu com 

mensagens de apoio, incentivo, orações e cartas quilométricas manifestando afeto e 

idolatria. 
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Fonte: Hebe Camargo - Reprodução VEJA SÃO PAULO 

 

A madrinha continua com fôlego. Aos 81 anos, Hebe gravou seu primeiro DVD 

ao vivo, resultado de dois shows apresentados em São Paulo, no qual recebeu 

convidados como Maria Rita, Fábio Jr., Daniel, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé 

de Camargo e Luciano, Ivan Lins, Alcione e Gilberto Gil. Na abertura do espetáculo a 

loira mais famosa da televisão entrou trajando um vestido longo vermelho brilhante 

com suas jóias e cantando “O que é o que é” de Gonzaguinha com todos os convidados. 

Reverenciada pelo público e pela classe artística, Hebe Camargo se sobrepões sobre as 

demais apresentadoras, sendo chamada de “rainha da televisão”. 

Nos anos 1960 outros programas de mulheres para mulheres foram concebidos e 

as emissoras procuraram investir em programas femininos diários, nos períodos 

matutinos e vespertinos. Havia os programas femininos de culinária voltados para as 

donas de casa aprenderem diariamente receitas e cozinhar para seus maridos e toda a 
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família. Uma das primeiras foi Edna Savaget e as apresentadoras que se destacaram 

nesse seguimento foram Ofélia e Etty Fraser. 

A investida nos programas de mulheres, principalmente os de aconselhamento 

matutinos e vespertinos deram uma guinada no final dos anos 1960. Programas 

femininos de conselho, intimistas, no qual as apresentadoras aconselhavam as 

telespectadoras, liam suas cartas, confidências, “jogavam conversa fora”, tal qual uma 

amiga, uma colega de escola ou de trabalho, uma irmã mais velha, uma tia ou uma 

vizinha, decolaram e lançaram apresentadoras que se tornaram ícones da televisão e que 

foram as precursoras dos Programas Márcia e Programas Casos de Família, com 

destaque para Xênia Bier, Erci Ayala e Cidinha Campos. 

No site do Museu da Televisão Brasileira26 Xênia Bier é apresentada como uma 

mulher combativa. O termo não é à toa, Xênia é considerada por muitos uma feminista, 

uma mulher que “diz e fala o que pensa”, mulher de opinião. A jornalista e 

apresentadora começou no rádio, mas logo foi alçada à televisão. Em 1968 no auge da 

Ditadura Militar estreou o programa “Xênia e Você”, na Rede Bandeirantes de 

Televisão, onde trabalhou por muitos anos. Quando vemos hoje os especialistas — 

psicólogos, psicanalistas, médicos, advogados — nos programas de mulheres emitindo 

seus conselhos e comentários sobre um determinado tema isso nos parece comum, no 

entanto, foi uma inovação nos 1960 e 1970, porque Xênia convidava constantemente 

inúmeros especialistas, entre eles os psicanalistas José Ângelo Gaiarsa e Jacob Pinheiro 

Goldberg, para discutir questões de saúde, educação ou “temas tabu”, para época, como 

virgindade, em nome das mulheres e em defesa da família e dos bons costumes. 

                                                           

26 Ver http://www.museudatv.com.br/. Consulta regular durante a pesquisa, último acesso 11 de fevereiro 
de 2011. 
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A carreira de Xênia toma outro rumo em 1980, quando estréia o programa 

feminino TV Mulher da Rede Globo, ao lado de Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, 

Ala Szerman, Clodovil e Marta Suplicy. Mas ao retornar à Rede Bandeirantes 

cristalizou-se a imagem de mulher combativa, polêmica e “formadora de opinião” por 

reiterar valores morais tão arraigados na nossa sociedade. No programa de auditório 

para mulheres “Xênia e Você”, veiculado no dia 28 de fevereiro de 1986, Xênia afirma: 

“(...) a partir de eu entender a minha solidão eu posso me identificar com a solidão do 

próximo e ser muito mais tolerante, muito mais amável e gentil e posso amar mais e 

livremente (...). Aliás, eu detesto tudo que termina com ismo, egoísmo, esse negócio de 

ismo, feminismo, capitalismo, socialismo, tudo rima com abismo (...)”. E continua: “nós 

haveremos de superar todas essas dificuldades, tudo isso que paira sobre a nossa cabeça 

e o mundo dos nossos filhos. Filhos que plantamos aqui na Terra será efetivamente um 

planeta glorioso, o paraíso prometido.”27 

Reafirma em seu discurso a resignação das mulheres ao apelar para a tolerância 

e amabilidade, ou seja, a sujeição em nome da pacificação e da família. Nos anos 1980 

ocorreu a redemocratização do Brasil e o movimento feminista questionava a sociedade 

ao se opor a qualquer forma de discriminação contra as mulheres. Foi um momento de 

efervescências, de luta, de atividades políticas das feministas ligadas a partidos políticos 

e sindicatos, intelectuais, autônomas, populares e libertárias que se organizavam em 

diversos grupos produzindo vasto material de meios de comunicação independentes, 

debatendo questões acerca da saúde, sexualidade, educação, trabalho, liberdade, 

violência, etc. E, ao contrário disso, o convite de Xênia num grande veículo de 

comunicação vinha suscitar o exame de consciência das mulheres sobre o seu lugar na 

sociedade — no lar, no casamento, na família — não no movimento feminista, não na 

                                                           

27 “Xenia Bier – Band (1986)”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=P3JCnKh2TXY. 
Acesso em: 30 de outubro de 2010 
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luta, mas arredada da política, sem se quer saber ou questionar o capitalismo ou o 

socialismo, ou mesmo a Ditadura Militar. Era o outro lado de Hebe Camargo e na mais 

como da posição de burguesa que recebia em casa o que lhe dava liberdade para 

comentar qualquer tema, inclusive políticos sob perspectiva conservadora, mas a 

combatente pequeno-burguesa Xênia, desmobilizando as mulheres da luta política pelo 

discurso de uma decisão subjetiva pelo conservadorismo. 

*** 

 O Programa TV Mulher, foi produzido e exibido pela Rede Globo de Televisão 

entre 1980 e 1986, ia ao ar de segunda a sexta-feira pela manhã. Enquanto o Brasil 

passava por uma transição entre o fim da Ditadura Militar e os primeiros passos da 

redemocratização, a emancipação das mulheres era um tema cotidiano apresentado 

neste programa. A primeira formação é considerada marcante, além de Xênia e Marília 

Gabriela que entrevistavam e noticiavam os principais acontecimentos, Ney Gonçalves 

Dias “falava sobre direitos e deveres do cidadão” (Braune e Rixa, 2007: 277). O 

cartunista Henfil brincava com o quadro humorístico “TV Homem”; Ala Szerman, 

consultora de estética, apresentava aulas de ginástica e estética; o estilista Clodovil 

oferecia consultoria de moda, atendia pedidos das telespectadoras ao elaborar desenhos 

de vestidos de festas e vestidos de noivas. Entretanto, um dos quadros mais esperados 

era “Comportamento Sexual”, apresentado pela então sexóloga e depois política 

profissional Marta Suplicy, que lia cartas das telespectadoras e respondia às dúvidas 

sexuais com “naturalidade” e desenvoltura. 

Em um dos programas, Marta Suplicy, olhando para a câmera e gesticulando 

fala: “de repente sabe o que apareceu? Um monte de mariazinha, cada uma com uma 

cabeça, então apareceu essa uma: ‘eu tenho que ter orgasmo se não ele me larga, tá? Eu 

quero ter, eu quero ter’ Aí aparecia outra que dizia assim: ‘eu não tenho mais sexo com 
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meu marido, quando ele quer eu não quero, agora eu digo não e nem preciso dizer que 

estou com dor de cabeça ou menstruada, sabe? Agora eu digo que e não quero porque 

eu não tenho vontade.’ Bom, então eu pensava assim: essa mulher é diferente da outra 

mulher, daquela outra mulher que quer ter orgasmo para segurar o homem, ela já está 

podendo dizer não, ela tem um estado de mente diferente, ela não está precisando 

segurar, segurar, segurar e ficar com medo de ser abandonada, ela tá diferente (...).28   

 Marta Suplicy é considerada uma mulher feminista progressista. Aparecer na 

televisão na década como uma especialista em sexo — sexóloga —, em sexualidade 

feminina, com seus conselhos e dando “voz” à opressão sofrida por muitas mulheres, as 

dúvidas e angústias da vida, a emancipação e conquistas galgadas no cotidiano é o que 

difere Marta Suplicy de outras especialistas que surgirão depois em outros programas de 

mulheres. Além disso, foi por meio da construção da imagem de sexóloga e psicanalista 

que Marta ascendeu na política. 

 Com o fim da TV Mulher, outros programas femininos surgiram e 

desapareceram, outros que do mesmo período, continuaram como o programa 

vespertino chamado “Mulheres”, da TV Gazeta, tido como o programa feminino mais 

antigo em exibição. A primeira dupla de apresentadoras foi Claudete Troiano e Ione 

Borges, sempre indo ao ar no horário vespertino, o programa girava em torno de ensinar 

algum tipo de artesanato, receitas culinárias, beleza e estética, “fofocas” das 

celebridades, aconselhamentos médicos e terapêuticos, apresentações musicais e 

reportagens. A primeira mudança no programa ocorreu em 1996 quando Claudete 

Troiano foi apresentar outro programa feminino da emissora o “Pra Você”; durante um 

período Ione Borges apresentou sozinha o “Mulheres”. Em 1999 ocorreu o inverso, Ione 

passou a apresentar outro programa na casa e Claudete voltou a conduzir o “Mulheres” 

                                                           

28 “Marta Suplicy, a sexóloga do TV Mulher”. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=vvArkb0_UjQ .Acessado em 30 de outubro de 2010. 
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até 2000. Em seguida, novas reformulações e outra dupla de apresentadores assumem a 

bancada de apresentação: Márcia Goldschimidt e Leão Lobo ficaram até 2001, em 

seguida nova troca de dupla, Christina Rocha e Clodovil comandaram o programa 

durante um ano. Em 2002, a atual apresentadora Cátia Fonseca estava recém saída do 

programa “Note e Anote” da TV Record, e começou a apresentar o “Mulheres.” O 

programa foi repaginado e sua equipe é constituída pela apresentadora do quadro 

“Vambora”, Pamela Domingues,com a comentarista Mamma Bruschetta e o repórter 

Fábio Grabarz.29 

*** 

Outras jornalistas e apresentadoras conquistaram seu espaço na televisão, como 

Marília Gabriela, que depois do TV Mulher, ainda nos anos 1980, trabalhou como 

correspondente em Londres pela Rede Globo de Televisão e na mesma emissora 

apresentou o programa mensal “Aplauso”; passou pela Rede Bandeirantes de Televisão 

de 1985 a 1994 e apresentou o “Cara a Cara”; foi para o SBT para apresentar o 

programa “SBT Repórter”, “First Class” e o “De Frente com Gabi” entre 1995 e 2000. 

Ficou dois anos na Rede TV! e retornou ao SBT. Atualmente comanda dois programas 

de entrevistas na TV Aberta, o semanal “Roda Viva”, da TV Cultura; o programa “De 

Frente com Gabi”, no SBT. Na TV Fechada está no ar no canal GNT desde 1997 com o 

programa “Marília Gabriela Entrevista.” 30 Marília Gabriela, é considerada a primeira 

anchorwoman e a primeira mulher a inaugurar na televisão o chamado “jornalismo 

inteligente”, com seus programas de entrevistas intimistas, articulados e por ter 

participado de vários acontecimentos jornalísticos desde o início da sua carreira nos 

                                                           

29 Cf. http://v5.tvgazeta.com.br/mulheres/30anos/historia-do-mulheres2/. Acessado em 03 de fevereiro de 
2011. 
 
30 http://www.sbt.com.br/defrentecomgabi/aapresentadora/. Acessado em 03 de fevereiro de 2011. 
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anos 1960 na Rede Globo. Com Marta Suplicy e Marília Gabriela a burguesa politizada, 

democrática e participativa chegou à televisão. 

 Entre as jornalistas e apresentadoras bem sucedidas da televisão brasileira, 

Glória Maria é a primeira mulher negra a conquistar este espaço, um lugar no qual 

parece habitar apenas mulheres brancas e de preferência loiras. Gloria Maria iniciou sua 

carreira como repórter da TV Globo em 1971, como apresentadora começou pelo 

telejornal regional RJTV, depois apresentou o telejornal vespertino Jornal Hoje. Fez 

reportagens consideradas ousadas e especiais, entrevistou políticos, artistas e 

celebridades internacionais como Freddy Mercury, Madonna e Michael Jackson, para o 

Jornal Nacional e para o dominical Fantástico. Ainda no programa Fantástico, foi 

apresentadora entre 1998 a 2007.  

Narrou as emoções sacolejantes de uma montanha-russa no Jornal 
Hoje. Pegou carona num lindo balão do Domingão do Faustão. Brincou 
de astronauta ao decolar de mochila voadora no Fantástico. Rasgou os 
céus da Nova Zelândia a mais de 100km/h pilotando um minifoguete 
sustentado por um cabo. Escalou montanhas no Himalaia, conviveu 
com nômades no deserto do Saara e nadou com arraias no Taiti. 
Durante a gravação do videoclipe de Michael Jackson na favela, 
ganhou beijoca do Astro. Tomou banho com um urso polar (Braune e 
Rixa, 2007: 280.) 

 

 Inteligente, esguia e vaidosa, a sorridente Glória Maria cativou o público dentro 

e fora da televisão. Na Rede Globo é tratada como “jóia rara” ao ponto de ter negociado 

dois anos de férias depois que deixou a bancada do Fantástico, mas continuou 

freqüentando regularmente as páginas das revistas e os sites da Internet. No seu retorno 

à TV Globo, continuou viajando pelo mundo e suas matérias são apresentadas no Globo 

Repórter. Na sua página no portal da Globo.com, ela afirma: “o jornalismo pra mim é 

responsabilidade, ética e prazer, jornalismo pra mim é acima de tudo arte.”31 

                                                           

31 Cf. http://gloriamaria.globo.com/. Acessado em 02 de fevereiro de 2011. 
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 Televisão e política no Brasil estão expostos nesta pesquisa em relação com a 

produção de verdades que têm como efeito o obediente telespectador-consumidor-

cidadão. A televisão, como vimos, emerge no momento da redemocratização após o 

período ditatorial do governo Getúlio Vargas, imbricada ao rádio ainda como principal 

veículo de comunicação de massa. Durante a Ditadura Militar se expande, ganha papel 

central na vida social e política como moduladora de comportamentos. Momento 

também em que se consolidam as grandes emissoras que se tornaram poderosas 

companhias de comunicação, entretenimento e educação durante o governo dos 

militares. Ela se expande, portanto, pautada nos valores e condutas conservadoras 

atingindo diversos aspectos da vida social. 

 Com a chamada abertura política e o processo de redemocratização, transforma-

se no veículo privilegiado de participação, realizando, eletronicamente e nos fluxos de 

transmissões, o governo das famílias, já anunciado em sua emergência. Momento em 

que a televisão, ao assumir o posto central da sala de estar, reúne e educa, forja 

sociabilidades em seu entorno, enfim, dispara relações de poder nas quais todos olham 

para uma única tela. Hoje, ela está por toda parte, expandiu-se e diversificou-se, 

ampliando os dispositivos de participação e pode estar em qualquer lugar, na mão ou no 

caminho de cada um para transmitir, formar, informar e ser formada por cada um e por 

todos.  

 Retomar a história da televisão no Brasil via os programas destinados às 

mulheres e apresentados por mulheres é expor uma via de acesso do governo das 

condutas por meio da mulher, como governo das famílias. Essa história que se mostra 

em paralelo e apoiada reciprocamente nos regimes na segunda metade do século XX no 

Brasil, chega hoje na burguesa democrática, bem informada, crítica e condizente com as 

tecnologias de poder da sociedade de controle. De Hebe Camargo à Marta Suplicy ou 
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Marília Gabriela e Glória Maria, o que se assiste é a uma potencialização da convocação 

à participação das mulheres que, se antes foram alvo das tecnologias disciplinares, hoje 

se apresentam como agentes televisas da ordem na contemporânea modulação de 

condutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MULHERES E DIREITOS 

 

Muito antes da Televisão 



 
 

68 

Para tratar especificamente de programas televisivos de mulheres, importante, 

antes de tudo, compreender os diversos significados da palavra programa. Um programa 

pode demarcar uma ordem ou uma ordem social que incide sobre a conduta das pessoas; 

uma ordem que opera diretamente na consciência, procurando incutir regras, normas, 

moral, moldes, modelos a serem seguidos e copiados, exemplos de vida, retidão, 

conformação.  

Um programa pode ser uma representação explícita, escrita, ensaiada e 

encenada por “atores sociais” os quais representam um conjunto ou sequência com uma 

determinada função no interior da sociedade. Um programa pode estar vinculado à 

educação a ser ensinada, transmitida, cultuada, comunicada aos alunos que são 

adestrados, preparados e interrogados nos exames contínuos a que estão sujeitados. 

Um programa pode significar o princípio, o caminho que um partido político, 

que um governo traça e espera que os partidários e eleitores sigam; modificando-o 

(democracia) ou questionando-o (socialismo).  Um programa pode ser um plano, uma 

política, uma agenda de governo, de candidatos às eleições, de organizações não 

governamentais recheadas de estratégias, de governo. Um programa pode ser uma 

produção, um trabalho, seja em série, “edição limitada”, em tempo real ou virtual. Um 

programa pode ser de anti-vírus para rastrear e eliminar o outro, de banco de dados, de 

pesquisa,  de instalação de informações, de códigos que recuperem e reparem erros. Um 

programa pode ser de sexo, ou designar uma diversão. Um programa pode significar 

vigilância, controle, denúncia e governo de si mesmo.  

Um programa televisivo pretende informar e opinar ao propiciar uma reflexão 

sobre a vida dos indivíduos, do seu cotidiano, das suas práticas sociais ao investirem 

nos anseios dos telespectadores quando exibem reportagens, documentários, séries – 

sobre pessoas, lugares, culturas, religiões, música, literatura, gastronomia, 
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comportamento, etc. – , no intuito de atender e, se possível, anteceder as expectativas de 

quem assiste, avidamente, o que está sendo transmitido.  

Um programa de auditório ou de variedades, procura entreter, informar, mudar, 

conscientizar, ensinar, atingir, assegurar, sensibilizar, mostrar, direcionar, julgar, 

moralizar, aconselhar, reconfortar por meio de reportagens, entrevistas, debates, 

discussões, temas das atrações e quadros, comandados por um apresentador ou 

apresentadora que saiba animar, interagir, chamar atenção, ser incisivo - quando preciso 

–, ter leveza, bom humor com a platéia de espectadores e telespectadores que estão em 

suas casas acompanhando o que está programado. Um programa de computador, como 

os demais, institui por onde ir. 

*** 

 Em todas as épocas a sociedade brasileira foi atravessada por diversos modos 

para aperfeiçoar técnicas sobre os indivíduos, no entanto, um dos alvos privilegiados 

foram as mulheres. O investimento em mulheres teve sempre como objetivo incidir 

sobre sua conduta e comportamento. Delas é esperado a retidão, uma conduta moral 

exímia, a representação do papel de mãe zelosa e cuidadosa, esposa-mãe atenciosa no 

casamento e com sua família. Casada ou solteira, cabe à mulher não se corromper, não 

se degenerar para não “cair em desgraça”. Caso erre, é preciso reparar o erro, para se 

tornar novamente uma mulher digna e normal no convívio social. A mulher não pode 

ser desleixada com seu corpo, com sua aparência, tem que ser bela e formosa, mas é 

inadmissível provocar ansiedades e despertar os desejos alheios, principalmente dos 

homens.  

Às mulheres coube uma educação diferenciada, em casa, na escola ou nas 

religiões incutindo no seu íntimo o seu “verdadeiro papel”, para que aprendesse o seu 

“lugar”, por uma educação que ensina a se portar, comportar, a andar, a falar baixo, a 
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não se agitar, a não gargalhar – apenas sorrir –, a se sentar, ouvir, ficar quieta, não 

responder, costurar, cozinhar, ter cuidado, ter atenção, se organizar, a ser limpa, 

trabalhar, obedecer, se conter, resignar, disciplinar, policiar, e enfim: vigiar-se e 

controlar-se.   

Para colocar em funcionamento vários programas articulados com uma 

tecnologia de poder sobre o corpo e a conduta das mulheres é preciso compreender o 

cotidiano na qual estavam e estão inseridas. A maneira como a burguesia dirigia o seu 

interesse sobre as mulheres, ora implementando instituições disciplinares com suas 

regras rígidas e meticulosas operando pelo confinamento e espaços fechados para o 

corpo social, ora designando instituições disciplinares específicas, como escolas e 

internatos, conventos, ora a própria família soberana a missão de moldar, formatar e 

incutir uma conduta adequada nas “moças de família”, deveria ser levada adiante. 

No século XIX, grande parte do XX, e até hoje, principalmente no Oriente, 

difundir os propósitos do casamento e da família era importante, para evitar possíveis 

questionamentos acerca da emancipação feminina: as críticas e protestos das moças e 

mulheres não eram aceitas, porque de alguma maneira suas vidas estavam definidas pela 

sociedade burguesa e a instituição família. 

 

 

 

Programas de Mulheres no Rádio: 

Antes de serem adaptados para a televisão, os programas femininos e programas 

de conselho começaram nas rádios.  De acordo com Tesser (2007) entre as décadas de 

1920 e 1940 as mulheres consolidaram seu espaço nas rádios, como cantoras, 

radioatrizes e locutoras. Nesse período as rádios já tinham conhecimento do alcance 
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sobre o público feminino: propagandas dedicadas às mulheres existiam, mas era preciso 

conceber programas exclusivos para esse grande público de ouvintes. 

No início dos anos 30 as emissoras de São Paulo e Rio de 
Janeiro já começavam a se preocupar, de fato, com uma 
programação radiofônica mais elaborada. Não eram 
transmitidos apenas trechos de música ou discursos. Surgiram, 
nessa época, programas de vários gêneros. E entre eles estavam 
os dedicados ao público mais assíduo do rádio: o feminino 
(Tesser, 2007: 2-3). 
 

Nos anos 30, um dos primeiros programas de rádio dedicados às mulheres surgiu 

no Rio de Janeiro, pela PRC-8, Rádio Guanabara, chamava-se “Hora do Lar”, 

apresentado por Aspázia, tinha como mote as prendas domésticas, aulas de música e os 

conselhos de beleza (Pedro, 2002). Outro programa feminino carioca célebre foi “A Voz 

da Beleza”, apresentado por Léa Silva no horário vespertino, também dedicado aos 

conselhos de beleza. Com o mesmo nome e apresentado por Lina Léa na cidade de 

Santos, em São Paulo, “A Voz da Beleza” paulista durou 26 anos no ar. Ficou seis anos 

na Rádio Atlântica, catorze anos na Rádio Clube de Santos e seis anos na Rádio 

Cacique. 

Outros programas de mulheres e suas apresentadoras foram famosos, sempre 

investindo na cumplicidade e intimidade com as ouvintes, fosse pelo viés da beleza, dos 

cuidados domésticos ou ao ler as cartas, aconselhar e “repartir” ali, sentimentos, agruras 

e desabafos das fiéis ouvintes.  

A procura pela audiência e pelo público consumidor fez com que o rádio nos 

anos 50 lançasse a rádio-novela, uma fórmula que fez muito sucesso e, posteriormente, 

será copiada e adaptada para televisão nos anos 60.  

 Durante décadas, os programas de conselhos sentimentais das rádios operavam 

diretamente nas subjetividades das mulheres em torno do amor, amizade, felicidade, 

beleza. Tudo isso apresentado por mulheres radialistas que faziam o papel de amiga-
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conselheira do dia-a-dia, ao comentar e abordar um determinado tema como os 

enunciados sobre cuidados estéticos corporais, cabelos e penteados, trabalhos manuais 

como bordados e receitas culinárias, cuidados domésticos, informações, “dicas” 

trocadas por cartas entre as ouvintes, ou lidas e comentadas pelas apresentadoras, de 

maneira que se privilegiasse a interatividade.  

 Foi o que aconteceu especificamente com um programa chamado “O Mundo não 

Vale o seu Lar”, apresentado pela radialista Sagramor Scuvero (Tesser, 2007). Além de 

radialista, Scuvero era considerada poetisa e escritora de livros infantis. Em seus 

programas redimensionou os conselhos sobre beleza, afazeres domésticos e receitas 

culinárias; lia as cartas das ouvintes, ao investir na esfera da opinião e do conselho de 

especialistas, chamados para participar prestando “consultas” às ouvintes, ou 

transmitindo ao vivo de da cozinha de uma ouvinte escolhida, o passo a passo de 

receitas culinárias, entre outros. Assim, Scuvero imprimiu uma marca pessoal na 

maneira como escolhia e abordava os temas que seriam veiculados a cada dia. Segundo 

Tesser: 

A cada dia o programa enfocava um tema diferenciado. ‘Para Você, 
Mãezinha”, uma audição com um médico pediatra que respondia às 
consultas dos ouvintes; ‘Cozinhando pelo Rádio”, uma irradiação 
diretamente da cozinha de uma ouvinte com todos os ruídos e detalhes 
da feitura de um prato gostoso. ‘Marcha Nupcial’, dedicado às noivas, 
ao enxoval, ao futuro lar, com o Clube das Noivas que atendia 
solicitações de modelos e sugestões. ‘O Mundo não Vale o seu Lar’, 
uma audição dedicada à solução das pequenas dificuldades diárias de 
um lar, com o clube da economia, sugerindo plano de gastos e de 
tempo. E, por fim, ‘Moda, Elegância e Beleza’, um espaço para as 
jovens recebem conselhos de maquiador, cabeleireiros e um figurinista 
que respondiam sobre o tema ‘Qual o Seu Tipo’. (2007:6-7) 
 

Sucesso e consagração absoluta com o público feminino, fez com que na época, 

a locutora Sagramor Scuvero se torna o que o hoje é chamado de celebridade. Seu 

casamento com outro radialista teve cobertura da imprensa e seus fãs lotaram a igreja no 

dia da cerimônia. Ela também enveredou pela política, candidatou-se pelo Partido 
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Republicano e foi eleita junto com Ari Barroso, vereadora em 1947 pela cidade do Rio 

de Janeiro. Suponho, pela descrição de Tesser, que Scuvero foi precursora não apenas 

de programas femininos do rádio, mas também de programas televisivos que cultivam a 

figura do especialista para referendar seus discursos, os que abordam receitas culinárias 

no qual as apresentadoras acompanham os “chefs” convidados ou mesmo, executam as 

receitas, daqueles que tem seus “consultores” de beleza, de moda, de estética, de 

esoterismo e ainda, das apresentadoras, radialistas e artistas que descobriram na 

representatividade política outra forma de se manterem em evidência ou de ascensão 

social e econômica. 

Nos programas femininos de rádio a “utilidade pública” ou “prestação de 

serviços” procuravam ir além do entretenimento, ao investirem em sociabilidades e 

subjetividades de práticas cotidianas femininas. “De mulher para mulher”, não foi 

apenas o nome de um programa feminino de rádio ou o slogan de propaganda de um 

magazine de roupas femininas (Idem), mas uma acepção do que é ser mulher e como 

tal; somente outra mulher a compreenderia e ajudaria. Este sim, um pensamento 

disseminado no interior da sociedade que serviu e ainda serve para as mais variadas 

modalidades de programas, inclusive políticas sociais destinadas às mulheres, como 

viria a afirmar em entrevista concedida para minha dissertação de mestrado o “mentor” 

das Delegacias de Defesa da Mulher, ex-Secretário de Segurança Pública do governo 

Montoro, Michel Temer: “uma mulher entende e ouve outra mulher, a ajuda é mútua”.  

 

 

Lutas, Conquistas, Imprensa e Revistas Femininas: 

Desde a formação da sociedade brasileira o papel da mulher está definido na 

família. As mulheres eram educadas para o casamento, aprendiam a ser zelosas donas 
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de casa, cuidar do lar e da família. Aquelas que por ventura não se casassem iam para os 

conventos ou instituições de recolhimento religioso; no entanto, tinham um destino 

certo, eram dominadas pelos homens, pais e irmãos e não tinham direitos. Desde o 

período colonial o papel das mulheres era cuidar da família e dos alimentos, de 

organizar a vida doméstica, inclusive de chefiar os escravos. As portuguesas que aqui 

chegaram num primeiro momento juntaram-se às índias e escravas negras para o 

trabalho doméstico. Porém, a educação das mulheres era voltada para o casamento e, 

quando casadas, cada qual cuidava da sua família à sua maneira; entretanto, muitas 

denúncias foram feitas aos visitadores da Inquisição e as mulheres eram alvos fáceis de 

acusação por ser cristãs-novas e manterem supostas práticas judaicas no seu cotidiano; 

muitas vezes, até mesmo os escravos se dedicavam a vigiar e denunciar. O casamento 

era um sacramento fundamental da Igreja e regulado pelo Estado no intuito de 

interromper o concubinato, o adultério e os filhos mestiços bastardos. (Algranti, 2004). 

Vigiadas e controladas pelos homens, foi a partir do século XIX que tudo 

começou a mudar. As mulheres começaram a questionar o seu papel submisso na 

sociedade, dando os primeiros passos para se organizar, lutar pela sua igualdade e 

emancipação. Para compreendermos os efeitos das tecnologias de poder da instituição 

família do século XIX, é impossível escapar da demarcação da sociedade burguesa para 

disseminar sua moral sobre as mulheres e as crianças. 

Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo 
de mulher, elaborado desde meados do século XIX, prega novas 
formas de comportamento e de etiqueta, inicialmene às moças das 
famílias mais abastadas e paulatinamente às das classes trabalhadoras, 
exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade e do 
esforço individual. (Rago, 1997: 62) 
 

 Investir nas mulheres era sinônimo de governar as famílias, neste caso, as 

futuras esposas, mães castas e zelosas, precisariam ser educadas para assumir seu papel 

no lar. Assim, na metade do século XIX, surge uma pequena imprensa feminina  
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dedicada aos assuntos das mulheres, centrada em discussões que referendam o discurso 

do casamento e da família, do papel da mulher enquanto mãe e esposa sujeitada ao 

marido, e de mulheres ou grupo de mulheres que queriam ser livres das amarras que 

lhes eram impostas lutando pelos seus direitos. 

   Uma das primeiras intelectuais a lutar pela emancipação da mulher, pela 

melhoria da educação feminina foi a abolicionista e republicana Nísia Floresta 

Brasileira Augusta (1810-1885), ao publicar o livro Direitos das Mulheres e Injustiça 

dos Homens em 1833, tradução livre da obra clássica de Mary-Wollstonecraft-Godwin, 

Vindication of the Rights of Women32.  Apesar de não ter organizado nenhum 

movimento, a escritora e educadora Nísia Floresta é considerada uma feminista; seus 

ideais de luta por direitos políticos, educação das mulheres, libertação dos escravos, são 

os antecessores do que viria a ser o movimento feminista brasileiro33.   

No século XIX, os questionamentos de Nísia Floresta iam de encontra à pífia 

educação feminina totalmente voltada aos afazeres domésticos. A educação formal era 

destinada aos homens desde o período colonial, entre a educação formal das mulheres 

era considerada “atrasada”, ora porque os conventos, a instituições de recolhimento ou a 

família ficaram encarregados de educar as moças burguesas, outrora porque dois únicos 

colégios particulares ficaram encarregados de uma instrução laica. No entanto, resumia-

se a “senhoras portuguesas e francesas ensinando costura e bordado, religião e 

rudimentos de aritmética e de língua nacional às moças que recebiam em suas casas 

como pensionistas” (Saffiotti, 1979:191). 

                                                           

32 Na Inglaterra, a primeira exposição sistemática de protesto pelas condições existenciais da mulher foi 
realizada por Mary Wollstonecraft em seu livro Vindication of the Rights of Women, em 1792. A obra, 
que foi imediatamente traduzida para o alemão e o francês continha idéias verdadeiramente 
revolucionárias para a época na medida em que responsabilizava a educação pelas deformações da 
personalidade feminina e reivindicava, para a mulher, a possibilidade de frquentar as mesmas escolas que 
os homens a fim de capacitá-la a levar uma existência independente (Saffioti, 1979:113). 
33 Silva, Lúcia Soares. Mulheres e Punição: uma história das delegacias de defesa da mulher. PUC-SP, 
2001.  
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A instrução das mulheres não era aceita, julgava-se que elas não precisariam 

aprender a ler e escrever para não fazer mal uso das idéias e não serem corrompidas 

pelo conhecimento: tinham o espírito “fraco”, assim como o corpo. A leitura, quando 

havia se restringia aos livros religiosos, quando escutavam a leitura em voz alta, 

provavelmente feita por homens instruídos – pai, irmãos, tios – que seriam os 

responsáveis em selecionar os textos adequados para aquela ocasião.  Eram poucas as 

meninas que iam à escola: as ricas estudavam na Europa, as que não tinham esse 

privilégio; quando freqüentavam as aulas, logo saíam preparadas para o casamento ou 

para o convento (Haner, 1981). 

A idéia de proporcionar instrução ao sexo feminino esteve presente na 
Constituição de 1823. Ao projeto que visava declarar benemérito da 
pátria e condecorar com a ordem imperial do Cruzeiro o cidadão que 
apresentasse, até o fim de 1823, ‘o melhor tratado de educação física, 
moral e intelectual para a mocidade brasileira’ foi acrescentada, por 
proposta do deputado Maciel da Costa, a expressão “de um outro sexo” 
(Saffioti, 1979: 191-192). 
 

 

De acordo com Saffioti (1979:192) estas idéias foram demolidas com a 

dissolução da Assembléia, e a Constituição de 1824 referiu-se a uma “a instrução 

primária é gratuita a todos os cidadãos” e “colégios e universidades”. Em 1826, 

competiu aos deputados a discussão e aprovação dos projetos acerca da educação 

nacional. Em 1827, foi referendada a primeira legislação brasileira concernente à 

educação de mulheres, permitindo a permanência das meninas nas escolas elementares, 

porém, esse direito não se aplicava às instituições de ensino avançado. Havia outros 

desafios: alocar as professoras e suprimir suas insuficiências, visto que: “não obstante 

sobressaírem as mulheres no ensino das prendas domésticas, as poucas que se 

apresentavam para reger uma classe dominavam tão mal aquilo que deveriam ensinar 
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que não logravam êxito em transmitir seus exíguos conhecimentos” (Saffioti, 1979: 

193). 

As escolas normais surgiram em 1835, com o ideário de proporcionar um ensino 

às classes menos privilegiadas e no intuito de acabar com má preparação de professores, 

no entanto, de acordo com Saffioti (1979) a improvisação ocorreu em outra esfera, e 

assim, as primeiras escolas normais não se sustentaram por longo tempo, mesmo porque 

não era interesse do governo e da sociedade burguesa vigente. 

O fracasso das primeiras tentativas de se implantar no Brasil a escola 
normal não se devia, entretanto, apenas à ausência de quadros capazes 
de levar avante a tarefa de qualificação da força de trabalho destinada 
ao exercício do magistério das primeiras letras. Como as escolas 
normais visavam, precipuamente, à qualificação profissional de 
quadros para o ensino primário, destinavam-se, de preferência, às 
camadas pouco privilegiadas pela fortuna. (...) A escola normal não 
representava propriamente uma exigência da sociedade brasileira de 
então, mas constituía meramente um item no conjunto de idéias liberais 
nascidas em países de economia mais integrada e para aqui 
transplantadas pela intelligentsia nacional (Saffioti, 1979: 198). 
 

 

Quando as escolas normais se sustentaram efetivamente voltadas para a 

formação profissional e ensino básico, principalmente para formar moças que 

exerceriam o magistério em escolas voltadas para o público feminino, a sociedade 

reagiu de forma contrária à convocação de mulheres e as primeiras normalistas foram 

acusadas de imorais. Uma longa barreira precisou ser rompida para as mulheres irem à 

luta. 

Com o surgimento das idéias republicanas, as primeiras feministas começaram a 

esboçar as aspirações por seus direitos políticos, iniciando a luta pelo sufrágio feminino. 

A emancipação da mulher passou a ter um sentido amplo, não se restringia apenas à luta 

por uma educação formal aos anos de aprendizado elementar. As mulheres exigiam ser 

respeitadas dentro e fora de casa, ter direito e acesso à educação formal, principalmente 
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à educação universitária, vinculava à educação ao sufrágio, como possibilidade de 

almejarem a igualdade jurídico-política preconizada pela Declaração dos Direitos 

Humanos e do Cidadão, de 1789. 

Em 1891, a Assembléia Constituinte debateu o sufrágio feminino, todavia, a 

decisão em aprovar o voto feminino foi escamoteada, porque a maioria dos deputados 

foi contrária, consideravam as mulheres incapazes biológica e intelectualmente para o 

exercício de sua cidadania. Para eles as mulheres eram inferiores, sentimentais e 

domesticadas demais, sua determinação e lugar real na sociedade era outra: a de zelar e 

cuidar da família ou do próximo. 

Esta efervescência de idéias fomentou na metade do século XIX, a imprensa 

feminina brasileira, que surgiu discutindo, entre outras questões, a emancipação da 

mulher. Apesar da maior parte da população brasileira ser analfabeta, inclusive as 

mulheres, aquelas que tinham instrução começaram a se organizar em pequenos grupos 

e questionar o seu papel na sociedade brasileira. A educação passou a ser o alvo dos 

questionamentos das mulheres.   

Articuladas em pequenos grupos, mulheres alfabetizadas procuraram produzir 

seus jornais no intuito de divulgar suas idéias, potencial e condição. Havia jornais 

comandados por homens com sessões escritas exclusivamente por mulheres para 

mulheres e, jornais escritos e produzidos somente por mulheres. De acordo com Lima 

(2007), um dos primeiros periódicos femininos que se tem notícia foi Espelho 

Diamantino, de 1827, seguido pelo Correio das Modas, de 1839, ambos do Rio de 

Janeiro. Mais tarde, em 1852 surgiu O Jornal das Senhoras, tendo à frente Joana Paula 

Manso de Noronha, que além de moda procurava discutir a emancipação da mulher.  

O Jornal das Senhoras, de responsabilidade de Joana Paula 
Manso de Noronha, que a partir de 1852, (...) conseguiu 
ultrapassar os limites da moda e da literatura, ousando tímidos 
protestos contra a maneira possessiva com que os homens 
tratavam suas mulheres. (...) Apesar da ousada contestação, para 
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a época, a atitude das mulheres diante da publicação do Jornal 
das Senhoras era de timidez, inclusive das próprias 
colaboradoras, que procuravam manter o anonimato (Lima, 
2007:222-223). 

 

 A mesma autora enfatiza que outros jornais surgiram em outras cidades 

brasileiras. Em Recife, em 1831 apareceu O Espelho das Brasileiras. Ainda no Rio de 

Janeiro surgiria em 1862 o dominical Belo Sexo produzido por um grupo de mulheres 

no qual criticavam a condição feminina da época, sem deixar de evocavar o casamento, 

seguido, em 1863, pelo periódico A Família, com a mensagem de instruir e informar 

sobre os “deveres” das futuras esposas e mães zelosas. No ano de 1873, em Minas 

Gerais, passou a circular O Sexo Feminino, dirigido por Francisca Senhorinha Motta 

Diniz. Em São Paulo, precisamente, em 1897, surge A Mensageira, dirigido por 

Presciliana Duarte de Almeida.  

 A sociedade burguesa brasileira investiu num modelo imaginário de família e 

procurou incutir seus valores por meio da educação, assim as moças letradas de família 

que tinham acesso a estes jornais e revistas havia um propósito de difundir uma moral 

burguesa sobre o papel e desempenho das mulheres, mesmo para as jovens que 

estudaram e se formaram em universidades estadunidenses ou européias. E assim chega-

se a uma divisão na imprensa feminina: as mulheres que querem a emancipação e outras 

que reforçam os valores morais impostos à época. 

A formação das meninas ricas incluía aulas de francês e piano com suas 

governantas na Europa, sempre tendo em vista tornarem-se boas o suficiente para o 

casamento. Quando iam à escola, aos treze ou quatorze anos eram retiradas pelos pais 

que julgavam sua educação concluída e suficiente para exercer a vida no lar. Segundo 

Rago, “às mulheres ricas, as exigências de um bom preparo e educação para o 

casamento, tanto quanto as preocupações estéticas, com a moda ou com a casa, 

reclamam sua frequência nos novos espaços das famílias abastadas” (1997: 62-63). 
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 Nestes jornais e revistas a discussão sobre a educação da mulher perpassava a de 

sua emancipação, ou seja, direito à educação e também ao sufrágio. É no início do 

século XX que a imprensa feminina, não mais em jornais e sim em revistas dirigidas ao 

público feminino conquista a visibilidade. 

Outras publicações começam a circular, as mulheres começam a ter um maior 

destaque nas matérias e propagandas dirigidas a elas. Uma revista que marcou época foi 

a paulista Revista Feminina, sempre empenhada em difundir a moral cristã, enfatizar os 

desígnios da mulher sob a ótica da orientação e educação doméstica, circulou entre 1914 

a 1936: 

publicação “escrita” e dirigida por mulheres, inteiramente 
voltada ao público feminino (...). Corajosas precursoras, mais 
ousadas em suas denúncias ou conformadas com a condição que 
a sociedade lhes impunha, já haviam aberto caminho. No 
entanto, a Revista Feminina veio ocupar um espaço importante 
no variado e numeroso universo de publicações de revistas da 
época (Lima, 2007:225). 
 

 Revistas como Fon Fon e Vida Doméstica, com suas seções específicas para o 

público feminino, forneciam inúmeras informações, e refletem aquele período. Foram 

essenciais para a construção de subjetividades acerca da beleza, da moda e elegância, 

dos cuidados estéticos corporais, dos dotes culinários, de ter um marido e servi-lo 

sempre, mexia com o imaginário e papel da mulher, que desse conta de uma conduta 

moral exemplar. Discutiam o papel da mulher e seu zelo para com a família, com o 

casamento, e o lar.  Enquanto alguns jornais e revistas femininas, de um lado, 

ressaltavam o papel responsável da mulher na família, no casamento, no “seio do lar”, 

outros discutiam os direitos e emancipação da mulher atravessados pelos 

questionamentos do movimento feminista.  

Entretanto, algumas publicações exortavam um “feminismo não revolucionário”, 

a exemplo da Revista Feminina, que em sua seção “Vida Feminina”, divulgava em suas 
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matérias as campanhas pelo sufrágio, as conquistas do movimento feminista no Brasil e 

no mundo e informavam sobre os congressos e encontros feministas, sem apoiar 

efetivamente, seus ideais (Lima, 2007:233). 

 Para compreender a influência do pensamento do movimento feminista sobre os 

jornais e revistas destinados às mulheres, é preciso ressaltar que o mesmo nunca foi 

uniforme e homogêneo. As mulheres burguesas, das classes privilegiadas e 

consideradas progressistas tinham interesses completamente diferentes das mulheres 

libertárias: ambicionavam conquistar um espaço na sociedade via direitos assegurados 

pelo Estado, encontrar um patamar de igualdade de direitos formais com os homens. 

Uma feminista progressista emblemática desse período e luta, das primeiras décadas do 

século XX, foi Bertha Lutz. 

 Foi por meio da imprensa que Bertha Lutz começou a manifestar seus propósitos 

feministas. Em 1918, enviou uma carta à “Revista da Semana”, na qual refletia sobre a 

condição feminina, criticando a maneira como os homens tratavam as mulheres,  

(infantis e inferiores) e reivindicava ser tratada com respeito e o direito à capacidade de 

pensar sem ser guiada por outrem.  Conclamava as mulheres a lutar pela emancipação e 

sufrágio, que, para ela, só poderia acontecer por meio da educação e do trabalho. Em 

1919, levaria adiante suas proposições feministas ao escrever na seção “Rio Feminina”, 

do “Rio Jornal”, os ideais do movimento feminista europeu e estadunidense (Soihet, 

2000). 

Segundo Saffioti (1979: 257-258), a bióloga Bertha Lutz, tomou contato com o 

ideário feminista inglês em Londres, antes da Primeira Guerra Mundial e encantada 

passou a defender pela imprensa e nos palanques a emancipação feminina. Em 1919, já 

era considerada uma líder do movimento feminista, e juntamente com Olga Paiva 

Meira, torna-se representante do Brasil no Conselho Feminino Internacional da OIT – 
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Organização Internacional do Trabalho. Seguiu para os Estados Unidos, para participar 

da Conferência Pan-Americana de Baltimore, lá conheceu a feminista estadunidense 

Carrie Chapman Catt. De volta ao Brasil, influenciada e adotando as idéias da feminista 

estadunidense, Lutz resolveu organizar com outras mulheres a FBPF – Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, no Rio de Janeiro, em 1922. 

 A FBPF tinha como finalidade estreitar diálogo e se espelhar no movimento 

feminista estadunidense ao reivindicar educação, voto feminino e implementação de leis 

que protegessem e amparassem as mulheres no âmbito do trabalho, da escolha da 

profissão, da cooperação mútua entre as mulheres, de direitos políticos garantidos pela 

Constituição Federal, expressos no terceiro artigo do seu estatuto: 

  1. Promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução 
feminina; 
  2. Proteger as mães e a infância; 
  3. Obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino; 
  4. Auxiliar as boas iniciativasda mulher e orientá-la na escolha de uma 
profissão; 
  5. Estimular o espírito de sociabilidade e de cooperação entre as 
mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de alcance público; 
  6. Assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa Constituição 
lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos; 
  7. Estreitar os laços de amizade com os demais países americanos a 
fim de garantir a manutenção perpétua da Paz e da Justiça no 
Hemisfério Ocidental (apud Saffiotti, 1979: 258). 

 Na visão de Bertha Lutz e de outras feministas, essas conquistas seriam apenas 

possíveis se o voto feminino estivesse de fato assegurado e esta questão tornou-se um 

instrumento para impetrar o progresso feminino, tornando-se um marco dos direitos da 

cidadania. 

O debate acerca do voto feminino tomou grande impulso, 
pronunciando-se juristas conhecidos favoravelmente à sua 
constitucionalidade, além de constituir matéria de comentários 
nos jornais da época, nos quais Bertha Lutz era requestada. 
Numa dessas matérias, no jornal a Notícia, a 5 de abril de 1924, 
lamentava-se a demora do Brasil na adoção da medida, numa 
época em que as mulheres afirmavam-se profissionalmente, 
atuando nas profissões liberais em diversas atividades que lhes 
eram anteriormente vedadas (Soihet, 2000: 102). 
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Em relação à questão do trabalho da mulher, Lutz defendia o pagamento de 

salários iguais para as mesmas atividades exercidas por homens e mulheres, articulando 

o alcance de tudo isto à emancipação e participação política da mulher.  

 Apesar de ter angariado a simpatia de alguns congressistas, o governo respondia 

sempre com negativas em aceitar o sufrágio feminino e lideradas por Bertha Lutz, as 

integrantes da FBPF, responderam com um “Manifesto Feminista”34, ao declarar e 

reivindicar os direitos das mulheres, o mote central era a campanha para as reformas 

eleitorais para suprimir a distinção entre os sexos. 

 De acordo com Saffioti (1979: 262), em 1930, eram constantes as campanhas em 

prol do voto feminino, que foram se intensificando com o anúncio da Revolução. 

Instaurado o governo provisório, Getúlio Vargas acatou as pretensões feministas ao 

procurar atender uma reivindicação do II Congresso Internacional Feminista, elaborado 

pela F.B.P.F. em 1931, no Rio de Janeiro, e assim, mudou o Código Eleitoral pelo 

Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, concedendo o direito ao voto às 

mulheres.  

                                                           

34 1) As mulheres, assim como os homens, nascem  membros livres e independentes da espécie humana, 
dotados de faculdades equivalentes e igualmente chamados a exercer, sem peias, os seus direitos e 
deveres individuais. 
2) Os sexos são interdependentes e devem, um ao outro, a sua cooperação. A supressão dos direitos de um 
acarreta, inevitavelmente, prejuízos para o outro, e, consequentemente, para a Nação. 
3) em todos os países e tempos, as leis, preconceitos e costumes, tendentes a coarctar a mulher, a limitar a 
sua instrução, a entravar o desenvolvimento das suas aptidões naturais, a subordinar sua individualidade 
ao juízo de uma personalidade alheia, foram baseados em teorias falsas, produzindo, na vida moderna 
intenso desequilíbrio social. 
4) A autonomia constitui o direito fundamental de todo indivíduo adulto: a recusa deste direito à mulher, 
uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, 
retardando o progresso geral. 
5) As nações que obrigam ao pagamento de impostos e à obediência à lei os cidadãos do sexo feminino 
sem lhes conceder, como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração dessas leis e votação 
desses impostos, exercem uma tirania incomparável com os governos baseados na Justiça. 
6) Sendo o voto o único meio legítimo de defender aqueles direitos, a vida e a liberdade, proclamados 
inalienáveis pela Declaração da Independência das Democracias Americanas, e hoje reconhecidas por 
todas as nações civilizadas da Terra, a mulher assiste o direito ao título do eleitor’.; in: Educação, 
diretoria Geral da Instrução Pública e Sociedade de Educação de São Paulo, n.2, vol.III, maio de 1928, 
p.212 (apud Saffioti, 1979: 261-262)  
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A consagração definitiva do sufrágio feminino aconteceu com a Constituição de 

1934, que o estabeleceu no artigo 108, com a participação direta de Carlota Pereira de 

Queiroz, representando São Paulo, e Bertha Lutz representando o movimento feminista 

progressista ou “organizado” na Comissão Elaboradora do Anteprojeto da Constituição 

Federal. Foi quando Lutz expôs os “Trezes Princípios Básicos”, um conjunto de 

propostas “em que defende o direito de todo indivíduo ao trabalho dignamente 

remunerado, à saúde e à educação, sob a responsabilidade do Estado, que deve 

promover o bem-estar social e a proteção do indivíduo através da criação de órgãos de 

previdência.” (Soihet, 2000: 105).  Assim, as sufragistas venceram, e passaram a lutar 

por outras questões, como as referentes ao trabalho feminino e ao amparo à maternidade 

e infância. 

 Em 1936, Bertha Lutz passou a integrar a Câmara Federal, ocupando a vaga do 

deputado Cândido Pessoa, como suplente, pois foi candidata da “Liga Eleitoral 

Independente”, pela seção feminista do Partido Autonomista. Durante seu mandato, 

preparou, gradualmente, o projeto de lei que implementaria o “Estatuto da Mulher”, em 

substituição ao Decreto n. 21.417, que instituiu o Código de Trabalho das Mulheres. Em 

15 de outubro de 1937, o Estatuto da Mulher foi aprovado pela Câmara dos Deputados 

que, dentre outras proposições, pretendia ampliar os benefícios das mulheres em relação 

ao trabalho. 

 Em sua luta incessante, Bertha Lutz, em 1937 tentou instaurar o Departamento 

Nacional da Mulher, com especificidades de Ministério, tendo um quadro composto 

somente por representantes do sexo feminino, tal qual, anos depois viria a ser as 

Delegacias de Defesa da Mulher, a partir de 1985; e também como se concretizou a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres implementada em 1° de janeiro de 2001 pelo 
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então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “a SPM trabalha com as mulheres, para as 

mulheres e pelas mulheres.” 35 

Segundo Saffioti (1979), a atividade de Bertha Lutz mostraria uma aproximação 

com a burguesia brasileira. Sua busca pela libertação econômica e social da mulher 

somente se realizaria por intermédio da proteção do Estado, que deveria assegurar uma 

ação configurando o Estado de Bem-Estar Social 

Bertha Lutz foi criticada e viu barradas suas pretensões para implantar um 

departamento estatal de cunho ministerial, que tratasse, amplamente, das exigências e 

necessidades da condição feminina. No mesmo ano, a ditadura do Estado Novo tolheu a 

participação feminina no governo e fez ruir as conquistas das feministas progressistas. 

No entanto, ela seguiu com sua posição reformista lutando por uma legislação que 

igualasse socialmente homens e mulheres, sobretudo para as mulheres. 

Ao mesmo tempo, no mesmo período, existiram as mulheres libertárias que se 

articulavam para combater no meio político e sindical, reivindicando seus direitos de 

trabalhadoras, paralisando fábricas, manifestando-se politicamente nas ruas, resistindo e 

questionando a opressão por elas vivida. Escreviam em seus jornais e procuravam 

discutir a liberdade, o amor livre e a emancipação de todas as mulheres: recusavam ser 

moldadas, e tampouco queriam ter um dono que as governasse. Apesar de serem alvos 

de preconceitos e discriminações, as mulheres libertárias lutaram, resistiram e fizeram 

suas ideais circularem pela imprensa libertária ao escreverem artigos e livros 

contestando a situação social, como mostrou Rago:  

menos divulgados ou totalmente desconhecidos são os nomes 
das inúmeras militantes anarquistas que aparecem nos jornais, 
nos panfletos políticos, nas propagandas da imprensa libertária, 
ou então, nas correspondências e documentos de controle 
policial (2007:20-21). 

                                                           

35 Cf. http://www.sepm.gov.br/sobre. Acessado em 9 de agosto de 2010. 
 



 
 

86 

 

Vale destacar que, a imprensa anarquista produziu outro olhar a respeito da 

emancipação da mulher. E as libertárias de várias tendências se manifestaram 

analisando a tirania sofrida por elas de maneira geral e, sobretudo, pelas operárias.  

 

Algumas ficaram mais conhecidqas como Matilde Magrassi, 
que colaborava em A Terra Livre e O Amigo do Povo, de são 
Paulo, Isabel Cerrutti, colaboradora de a Plebe, Josefina 
Stefani, Maria Antonia Soares, Maria Angelina Soares, Maria 
de Oliveira, Tibi, ativas militantes que assinam os artigos desta 
imprensa e organizam reuniões nos centros de cultura social, ou 
entre os grupos de teatro que existiram no país (Rago, 2007: 
22). 
 

As libertárias nos jornais anarquistas escreveram artigos contestadores sobre a 

situação social da mulher e apontaram a instrução como um instrumento para a 

libertação feminina. A educação seria primordial para ampliar o debate contra as classes 

privilegiadas, pois uma mulher instruída poderia passar isso aos seus filhos, sempre 

mostrando que há uma possibilidade de insurgência contra a sociedade vigente. 

Uma mulher libertária marcante desse período foi a escritora Maria Lacerda de 

Moura, com seus escritos para jornais anarquistas ou em seus livros, nos quais apontou 

a opressão sofrida pelas mulheres em geral, tanto operárias quanto burguesas. Para ela, a 

mulher precisaria lutar pela sua emancipação e sempre atenta com a condição feminina. 

A mulher desperta, para a luta econômica acirrada e para os 
torneios da cultura intelectual: e a reivindicação dos seus 
direitos chocam-se com o autoritarismo masculino ancestral. 
Lutas econômicas, lutas de competições, lutas de idéias, lutas 
de direitos humanos individuais. 
E o homem continua a querer entrava-lhe os movimentos, 
portanto, a cercear-lhe o progresso. A mulher só tem o direito 
de sair, de se locomover – si vai trabalhar, ganhar dinheiro. 
Continua dando conta ao homem de todos os seus passos e até 
do seu salário. É outra espécie de exploração. É o caftismo em 
família... 
São as mesmas escravas brancas da sagrada instituição e 
sociedade (Moura, s/d: 35). 
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Contundente, não se curvou, criticou as relações familiares, o casamento, o 

divórcio e o amor. Não se abateu inclusive com o descaso e o machismo que vigorou no 

movimento anarquista, principalmente no movimento operário que fora preconceituoso 

em relação às operárias, que mesmo fazendo parte dos sindicatos e associações, estavam 

subordinadas às lideranças masculinas. 

Lacerda de Moura defendia a igualdade entre homens e mulheres, o amor livre e 

não a tragicomédia do casamento. Feminista libertária, em 1921 fundou a FIF – 

Federação Internacional Feminina, o que possibilitou diversas palestras e conferências. 

“A Federação colocava como meta, em seu programa: ‘canalizar todas as energias 

femininas dispersas, no sentido da cultura filosófica, sociológica, psicológica, ética, 

estética — para o advento da sociedade melhor’” (Rago, 2007:22). 

No tocante ao tema “relações familiares”, Lacerda de Moura acreditava que 

somente uma mudança profunda poderia acontecer, caso homens e mulheres fossem 

considerados realmente iguais. Segundo Moreira Leite (1986:82), Maria Lacerda de 

Moura não aceitava  

rotulações sob as quais quiseram apresentá-la – de feminista, 
sargento reformista, neomaltusiana, comunista e sexóloga. 
Atribuía esses mal-entendidos ao desconhecimento de sua obra 
e a uma polarização que provocava onde quer que aparecesse: 
‘e não há meio-termo: ou o entusiasmo incondicional ou a 
agressão incondicional. E a “calúnia” (Lacerda de Moura, 1932: 
16). 
 

Em seus estudos sobre Maria Lacerda de Moura, Miriam Moreira Leite 

descortina sua trajetória. Segundo ela, Lacerda de Moura escreveu seus primeiros livros 

entre 1918 e 1919, em Minas Gerais, quando foi professora da Escola Normal, neste 

período tomou contato com o movimento feminista brasileiro e estrangeiro;  iniciando a 

reflexão e exposição das condições de vida da mulher. Aos 32 anos, escreveu seu 

segundo livro, mostrando vestígios de modificações em seu ideário. Mantinha-se 
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preocupada com a condição da mulher, com a educação e seus métodos, com a 

população marginalizada do processo político e social, entretanto, não acreditava nas 

possibilidades salvadoras da educação, perdendo a confiança na caridade ao constatar 

que apesar de ser um meio do qual a mulher pudesse alcançar uma participação social, 

nada mais consistia que um princípio de consolidação da injustiça social. 

Em 1918, Maria Lacerda declarou sua admiração pela luta a favor do sufrágio 

feminino, porque via a possibilidade de uma saída da condição letárgica da mulher no 

Brasil. Surgiu então sua aproximação com Bertha Lutz. Durante certo período, 

mantiveram uma ampla correspondência. Em 1919, a colaboração entre ambas resultou 

na “Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher”, que antecedeu a instituição da 

FBPF – Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922, presidida por Bertha 

Lutz. 

Em 1921, Maria Lacerda de Moura ao presidir a FIF - Federação Internacional 

Feminina, que agregou mulheres de São Paulo e Santos, estava determinada a tornar a 

mulher brasileira uma figura ativa no país. Tentou colocar nos estatutos de todas as 

escolas femininas uma cadeira chamada “História da Mulher”, que discutiria o papel e a 

função social da mulher. 

Em seguida, em 1922, Maria Lacerda recomendou Bertha Lutz como 

representante da FIF, na Conferência Pan-Americana de Mulheres, realizada em 

Baltimore. No entanto, o relacionamento entre as duas não duraria muito. De um lado, 

Bertha Lutz se empenhava na conquista do voto feminino como um progresso para as 

mulheres em nome dos seus direitos e exercício da cidadania, deixando em segundo 

plano as preocupações com as mulheres operárias e assalariadas. Por outro lado, Maria 

Lacerda de Moura havia se empenhado nesta luta e acreditava na conquista de uma nova 

posição para a mulher, sem paternalismos e sem os termos da Igreja, mas se sentiu 
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pressionado com os limites políticos impostos da FBPF. Moreira Leite (1984: 39-40) 

afirmou que: 

As questões que interessavam às feministas ligadas à 
Associação Pan-Americana de Mulheres eram o ensino, 
métodos para evidenciar o desenvolvimento, progresso e 
organização feminina, condições de trabalho e carreiras abertas 
à mulher, responsabilidades da mulher, assitência e proteção à 
mulher, funções e responsabilidades da mulher no lar e na 
comunidade, na aproximação e manutenção da paz. 
 

Suas idéias causaram repulsa no interior do movimento feminista, fazendo com 

que ela se afastasse definitivamente de feministas como Bertha Lutz, quando concluiu 

que a luta pelo direito ao voto beneficiaria única e exclusivamente as mulheres da 

burguesia, não alterando em nada a ordem social e as condições de vida da maioria. 

O rompimento entre Larcerda de Moura e Lutz ocorreu, porque as feministas 

progressistas defendiam um “feminismo não revolucionário”. A mulher tinha a 

obrigação de saber o seu lugar, respeitar a família, ser casta e cristã. Não concordavam 

com Maria Lacerda, viam-na como uma degenerada, que não respeitava a pátria, nem a 

Igreja, lutava por uma igualdade desnecessária, uma “igualdade masculina”. A distinção 

entre as duas correntes do feminismo ficou evidente também, quando Maria Lacerda foi 

exonerada da presidência da Federação Internacional Feminina, em 1922.  

Segundo Miriam Moreira Leite (1983), outro acontecimento foi o de 1923, 

quando Bertha Lutz acompanhada da feminista estadunidense Carrie Chapman Catt, de 

quem era admiradora e aliada política, organiza um congresso brasileiro com vários 

participantes e não procurou falar com Maria Lacerda de Moura, fazendo questão de 

não mencionar as instituições das quais ela participava. 

Aos 34 anos, Maria Lacerda de Moura mudou-se para São Paulo no auge do 

processo de industrialização. Sua produção intelectual se intensificou e ela abdicou do 

ensino estatal no qual era professora. Porém, não deixou de se ver como educadora, e 



 
 

90 

isso a moveu a propagar seu pensamento idealista e individualista, tentando outras 

experimentações em relação à educação, fosse ao movimento feminista ou anarquista. 

Por meio da imprensa operária e da revista Renascença, que em 1923 chegou a ter cinco 

números publicados, pronunciou suas idéias. 

A premência de emancipar a mulher para uma participação 
social libertadora da humanidade levava Maria Lacerda a 
clamar, na revista que criou – Renascença -, contra qualquer 
coisa que se desviasse da ‘seriedade perante a vida’ que se 
desviasse da ‘seriedade perante a vida’ que exigia dos leitores. 
Comentando um artigo de domingos Ribeiro filho, “O veneno 
literário”, escreveu: (...)  
“As revistas cinematográficas vieram concorrer mais para a 
deseducação e as atitudes da mulher, da brasileira pelo menos. 
Dos romancinhos franceses ou das aventuras policiais a menina 
passou às notícias dos casamentos e divórcios de Carlitos, às 
fugas das provincianas se fazendo estrelas, assuntos teatrais 
idealizados pelos empresários ávidos de dinheiro, para atrair a 
atenção da imaginação rocambolesca das mulheres em geral e 
dos medíocres” (Moreira Leite, 1986: 91). 
 

 

O anticlericalismo e combate inabalável às leis, ou a qualquer tipo de proteção e 

tutela por parte do Estado, foram as marcas diferenciais de Maria Lacerda de Moura, em 

relação às lutas pela igualdade e emancipação da mulher. Ela lutava pela igualdade entre 

homens e mulheres, o que a colocava em concordância com as feministas, mas ao 

criticar a “comédia do casamento legal”, os papéis de “marido e esposa” e a moral 

religiosa, afastou-se terminantemente do movimento feminista que pregava a vida em 

família cristã, a partir da defesa insofismável do casamento. 

Entre 1921 e 1934, participou ativamente, com artigos, prefácios e conferências, 

de festivais anarquistas, em favor da imprensa libertária ou dos diferentes atividades 

culturais do movimento anarquista e operários.  

Ao defender todos os que considerava injustiçados, Maria Lacerda marcou o 

distanciamento de suas ações das intervenções e possibilidades do Estado, da Igreja e 
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das lutas feministas voltadas para uma participação política restrita ao sufrágio e 

socialmente voltada para a família ou votos sacramentais. Esta atuação foi seu meio 

para expressar livremente suas idéias e também viver como lhe interessava. Até o fim 

da sua vida Maria Lacerda foi discriminada e perseguida em várias tentativas de 

silenciá-la. Incomodou muito e foi esquecida por uma sociedade que resguardou para a 

mulher apenas o papel sacrossanto de guardiã da moral e continência familiares, eleitora 

e disposta a trabalha concedidos por homens superiores. 

Se a imprensa libertária ficou reduzida nos anos 30, os ideais dos anarquistas 

tanto das mulheres como dos homens permaneceram porque defendiam a emancipação 

da mulher em todos os sentidos, o amor livre, sem regras, imposições ou interferências, 

pronunciavam críticas mordazes à instituição do matrimônio, tendo em vista que 

homens e mulheres livres escolheriam seus relacionamentos afetivos sem objeções; a 

família se constituiria pelo amor e não pelo contrato ou casamento monogâmico eterno: 

condenavam a hipocrisia da sociedade. Estes ideais sempre foram insuportáveis para o 

Estado, era preciso calar os anarquistas, os libertários e libertárias. Daí, as perseguições, 

proibições de suas manifestações e circulações dos seus jornais, revistas, artigos e livros 

no auge da repressão da Era Vargas. 

Por sua vez as revistas e magazines seguiam sendo vendidas nas bancas de 

jornais, algumas continuavam a questionar os direitos e condições femininas em torno 

da educação e trabalho; outras reafirmavam a cada número, em cada matéria o que a 

sociedade esperava das mulheres de bem, das moças de família bem comportadas, das 

esposas e donas de casa: serem direitas, fiéis e leais ao marido, abnegar e renunciar às 

tentações, como fazia a “Revista Feminista”. “Parte da atenção da revista dirigia-se a 

‘conselhos’ e ‘receitas’ de comportamento, que visavam orientar as leitoras a 

desempenharem adequadamente os papéis de esposa e mãe” (Lima, 2007:232). 
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Para tanto, ampliaram sua tática ao a utilizar os conselhos sentimentais no intuito 

de reconfortar suas leitoras. Era preciso conscientizar qual seria o seu papel no 

casamento, ou seja, a vida de casadas e de mães zelosas que escolheram.  

É a partir desse momento que os conselhos sentimentais são redimensionados 

para os programas de rádio. Ao mesmo tempo em que há um deslocamento dos 

conselhos sentimentais das revistas para o rádio. No entanto, se a luta pelos direitos das 

mulheres não cessa, em decorrência da ditadura do Estado Novo, o movimento 

feminista enfraquece. Se as libertárias foram perseguidas e silenciadas, o feminismo 

liberal por questões políticas, relegou a segundo plano os direitos das mulheres 

(Saffioti, 1979). 

A União Feminina, fundada em 1934, quando conseguiu um número significante 

de associadas, tanto de operárias quanto intelectuais – logo se dissipou para participar 

da “Aliança Nacional Libertadora”. Extinta por lei em 1935, suas dirigentes foram 

presas e muitas, por mais de um ano. 

Segundo Saffiotti (1979), durante a Segunda Guerra Mundial, algumas mulheres 

organizaram comitês para trabalhos voluntários, sendo um deles o “Departamento 

Feminino da Liga de Defesa Nacional”.  Os comitês estavam centralizados no eixo Rio 

de Janeiro e São Paulo, tendo como propósito a arrecadação de roupas de lã para os 

soldados; também combatiam a carestia, o câmbio negro e se opunham ao nazi-

fascismo. Estas experiências fizeram com que as mulheres pensassem em consolidar 

uma associação central que pudesse incorporar e coordenar todas as associações de 

gênero. Ocorreu então a idéia da FMB – Federação de Mulheres do Brasil, fundada 

depois do fim da Segunda Guerra, em 1949, tendo representantes de todo o país. 

A FMB – exerceu uma série de ações, assembléias nacionais, congressos e uma 

Conferência Latino Americana, implementou filiais em todos os estados brasileiros, 
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mantendo contato e auxiliando outras organizações do mesmo gênero dentro e fora do 

país, vinculou-se ao “Departamento Feminino dos Sindicatos”, e organizou algumas 

manifestações.  

Outro movimento voltou-se para defender a anistia. As mulheres fundaram no 

Rio de Janeiro, junto à UNE - União Nacional dos Estudantes, o Comitê das Mulheres 

pela Democracia. Depois de alcançada a anistia, o comitê voltou-se para a luta pelos 

direitos da mulher, funcionou durante mais cinco anos.       

Com o início do governo democrático de Juscelino Kubitschek, foram suspensas 

juridicamente as associações femininas, dentre elas a Associação Feminina do Distrito 

Federal e a FMB - Federação de Mulheres do Brasil. Algumas associações tentaram se 

defender judicialmente a exemplo da FMB, no entanto, não conseguiram. De acordo 

com Saffioti (1979: 278): “consta que Juscelino Kubitschek tivesse sido obrigado a 

tomar as medidas mencionadas por pressão de grupos empresariais e de senhoras 

pertencentes às camadas privilegiadas.” 

O governo Kubitschek é considerado por muitos como o “mais democrático” de 

todos os governos antes da Ditadura Militar, no entanto, mesmo assim foi um governo 

conservador que cerceou o movimento feminista como um todo, tanto as progressistas 

quanto as operárias comunistas ou libertárias não puderam continuar suas manifestações 

e lutas, foram silenciadas não apenas por pressões de setores conservadores da 

sociedade, mas por um governo com mentalidade conservadora.  

 Cabe ressaltar que, a grande conquista das mulheres ocorreu mesmo na década 

de 30, com o direito ao voto. Entretanto, com a ditadura do Estado Novo as mulheres 

também não exercitaram esse direito e somente com a “redemocratização” em 1945, o 

sufrágio feminino prevaleceria. Mas as marcas do autoritarismo se arraigaram, junto 

com a mentalidade conservadora e burguesa, que mais uma vez reproduzirá pela 
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sociedade. O discurso do papel da mulher na sociedade, em nome da família, vai se 

apresentar revigorado, de maneira que os programas femininos no rádio reiterarão o 

valor dos comportamentos adequados das mulheres, não investirão em questionamentos 

sobre os direitos ou emancipação feminina. 

 Quanto ao movimento feminista depois de serem cerceadas por Juscelino 

Kubistchek, quem ganha espaço na sociedade são as mulheres burguesas reacionárias, 

que se sobressaíram com sua moral conservadora ao convocar mães, esposas, donas de 

casas saírem às ruas a favor da “Família, com Deus e pela Liberdade”, em nome da 

ordem apoiaram o golpe militar de 1964. O apoio da sociedade foi amplo, o movimento 

que tomou as ruas empunhando esta bandeira havia mulheres de todas as camadas 

sociais, inclusive as mulheres populares. 

 

A Retomada Feminista: publicização e visibilidade midiática 

Não por acaso, a televisão tendo como alvo preferencial as mulheres e a família, 

a partir da década de 1960 investirá nos mesmos formatos de programas de auditórios e 

programas de mulheres das rádios, em geral, reproduzindo e contratando os mesmos 

apresentadores e apresentadoras radialistas para assumirem o comando dos programas 

televisivos. Entretanto, não havia uma publicização ou visibilidade das reivindicações 

do movimento feminista em nenhum programa feminino, estas discussões passavam 

longe. Somente, casos de mortes e estupros ganhavam algum destaque na mídia 

impressa e nos telejornais. O primeiro programa feminino a debater a questão da 

violência contra a mulher foi o “TV Mulher” no início dos anos 1980. 

No período que ficou conhecido como Década da Mulher, entre 1976 e 1985, 

feministas no Brasil se articularam para combater e reduzir as desigualdades entre 

homens e mulheres. A efervescência da época propiciou a experimentação de jornais 
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produzidos e dirigidos às mulheres, como o “Brasil Mulher”, o “Nós Mulheres e o 

“Mulherio”. Foi nesses espaços que muitos grupos feministas lutaram para cessar com 

as mortes de mulheres em nome da defesa da honra de homens que se sentiam donos e 

proprietários dos corpos de suas mulheres.  

O slogan Quem ama não mata, ficou conhecido em todo o Brasil, esta frase 

combativa remetia um sonoro não à violência contra a mulher. A Rede Globo de 

Televisão capitaneou a ideia e produziu uma minissérie com o mesmo nome “Quem 

ama não Mata”, protagonizada por Marília Pêra e Cláudio Marzo, que narrou a história 

de um casal cujo marido ciumento e impotente, se sente traído ao descobrir a gravidez 

da mulher. 

Em congressos feministas realizados no início dos anos 1980, a denúncia das 

violências praticadas contra as mulheres crescia juntamente com o descontentamento 

em relação ao atendimento de mulheres violentadas. As reclamações giravam em torno 

do atendimento policial e do atendimento jurídico. Comumente, os policiais 

menosprezavam estas mulheres e não queriam registrar boletim de ocorrência, viam os 

desentendimentos como brigas de marido e mulher, onde ninguém mete a colher, 

portanto, as delegacias não eram espaços para problemas cotidianos pequenos que 

poderiam ter qualquer desfecho, caberia aos homens cuidarem de suas mulheres e se 

estas tinham do que reclamar, que procurassem outro local.  

Para as feministas, por serem homens, estes policiais não compreendiam a 

gravidade da violência doméstica36. Seria preciso mudar a mentalidade policial, 

                                                           

36 A violência doméstica ou violência familiar ocorre com mais freqüência dentro dos domicílios, é 
praticada entre parentes consangüíneos ou agregados, homens que batem; espancam; humilham; 
molestam suas mulheres e filhas; mães que batem e espancam filhos e filhas; idosos que sofrem agressões 
físicas de seus filhos e netos. A violência contra a mulher não está circunscrita à violência doméstica, 
porque pode ocorrer fora das relações familiares e em outros espaços. Ver Lúcia Soares da Silva, 
Mulheres e Punição: uma história das delegacias de defesa da mulher. São Paulo, PUC-SP, Mestrado em 
Ciências Sociais, 2001. 
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sensibilizar os policiais mostrando a gravidade das agressões, para garantir o registro da 

ocorrência, o inquérito policial, e se possível, passar um corretivo no agressor. 

Arquitetar um espaço físico específico para o atendimento de mulheres vítimas de 

violência passou a ser uma reivindicação constante das feministas voltadas para o 

Estado. Estas feministas ansiavam por reformas políticas e sociais que contemplasse a 

violência doméstica.  

Com o processo de redemocratização no Brasil, foi implementada em 1985 a 1ª 

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)37, em São Paulo, com suas equipes formadas 

por delegadas, investigadoras, escrivãs, psicólogas e assistentes sociais, que 

supostamente atenderiam de maneira diferenciada e reconfortariam as mulheres 

violentadas. Nos primeiros dias de funcionamento os jornais, sobretudo, as emissoras de 

televisão fizeram cobertura completa, entrevistavam as mulheres violentadas e 

principalmente a delegada Rosmary Corrêa que comandava a primeira DDM. A partir 

de então se inicia a visibilidade midiática do enfrentamento da violência contra a 

mulher.  

 As reivindicações de parte do movimento feminista capturadas pelo Estado 

começaram a se concretizar ao serem redimensionadas em políticas sociais. Deleuze 

(2000: 214), já havia anunciado que “quando uma minoria cria para si modelos, é 

porque quer tornar-se majoritária, (...) (por exemplo, ter um Estado, ser reconhecido, 

impor seus direitos).” Estas feministas entenderam que enquanto minorias, para dar 

visibilidade à violência doméstica, precisariam ser escutadas, ter seus direitos 

assegurados pelo Estado, serem reconhecidas e respeitadas pela sociedade. Daí, a 

necessidade de se demarcar sua atuação participativa em espaços institucionalizados.   

                                                           

37 Cf. Verbetes Nu-Sol: Delegacia da Mulher em www.nu-sol.org/verbetes. Acessado em 12 de fevereiro 
de 2011.  
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O processo de institucionalização de parte do movimento feminista teve início 

em 1983 com a implantação do CECF – Conselho Estadual da Condição Feminina, no 

governo Franco Montoro. O CECF objetivava institucionalizar a participação política 

do movimento feminista ao conceder um espaço específico de discussões acerca das 

questões que envolvessem as mulheres, como saúde, trabalho, educação e violência 

doméstica. Em seguida, a Secretaria de Segurança Pública do governador Montoro, 

convocaram as conselheiras a apoiar a concepção de implantação de uma delegacia 

especializada na proteção e defesa da mulher para prevenir e reprimir a violência 

doméstica (Silva, 2001). 

O slogan combativo dos anos 70 Quem ama não mata, cedeu lugar à frase: Em 

briga de marido e mulher já se mete a colher; procurando esvaziar as experimentações 

de grupos feministas que lidavam de outra maneira com a violência doméstica e não 

buscavam a intervenção do Estado.   

O discurso do governo enfatizava um suposto atendimento diferenciado, já que 

as mulheres por natureza entenderiam as agruras cotidianas umas das outras. A 

promessa de investir na prevenção e repressão aos crimes contra as mulheres teve um 

efeito imediato gerando uma procriação de Delegacias da Mulher. Governantes 

descobriram um furo político, eleitoralmente era proveitoso o Estado intervir na questão 

da violência doméstica e prestar assistência, o retorno em votos era amplo. E assim, 

feministas partidárias do Estado discursavam a favor do assistencialismo estatal e da 

visibilidade social que as delegacias de defesa da mulher proporcionavam em relação 

violência doméstica. O ápice deste processo foi apoiado pela mídia que fez inúmeras 

matérias de prestação de serviço no intuito de informar a população e incentivar as 

mulheres violentadas a denunciarem seus agressores. 
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Nos anos 1990, os descontentamentos de feministas e delegadas ficam mais 

explícitos em decorrência da constante convulsão da justiça criminal. Foi então 

sancionada a Lei 9099/95, lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e das penas 

alternativas38, que “designam o conjunto de medidas punitivas capazes de substituir a 

aplicação da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ”39. A 

justificativa para a reforma era aliviar o sistema judiciário e penitenciário, acelerar os 

julgamentos dos eventos de menor potencial ofensivo e reduzir os encarceramentos com 

penas que não excedessem dois anos. Contemplada por estratégias consensuais, uma 

mediação que objetivava a negociação entre autores e vítimas, propondo-se o 

ressarcimento da segunda, na tentativa de solucionar os conflitos com a aplicação de 

medidas restritivas de direitos e não medidas de encarceramento. No entanto, se 

comprovada a reincidência do agressor, ele poderia ser detido e julgado pelas vias 

comuns do sistema judiciário. A lei também alterou práticas comuns das delegacias de 

defesa da mulher, a começar pelos boletins de ocorrência, que passaram a conter termos 

circunstanciados e a supressão dos inquéritos policiais, para agilizar e simplificar os 

procedimentos legais.  

Se a violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra mulher tinha o seu 

espaço definido para as denúncias, o mesmo não acontecia em relação à certeza da 

punição dos agressores. A seqüência do processo de atendimento jurídico, da maior 

parte dos casos, não contentava feministas, tão pouco as delegadas, porque o 

encarceramento dos agressores lhes escapava, tanto pela lentidão da justiça criminal 

quanto pelo tratamento dado aos “delitos leves” (lesão corporal leve dolosa, maus-

tratos, constrangimento ilegal, ameaça, calúnia e difamação). Quando os eventos eram 

                                                           

38 Sobre penas alternativas consultar também a Lei 9714/98 das Penas Restritivas de Direitos – Penas 
Privativas de Liberdade. 
39 Cf. Verbetes Nu-Sol: Penas Alternativas em www.nu-sol.org/verbetes. Acessado em 12 de fevereiro de 
2011.  
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julgados, as punições sempre “brandas” podiam variar de um buquê de flores a cestas 

básicas, condenações inaceitáveis para quem ansiava por um castigo exemplar. 

No âmbito da justiça criminal, a Lei 9099/95 se apresentou como inovadora, 

especialmente quanto à possibilidade de conciliação entre vítima e agressor, e 

desencarceradora ao propor uma nova direção aos “delitos” de menor gravidade, 

prevendo penas de multa, proibição de sair da cidade, estado ou país, obrigação de 

comparecer em juízo com periodicidade. Contudo, apesar da Lei 9099/95 ser 

considerada desencarceradora, não foram abolidas as práticas punitivas, ela apenas 

redimensionou os castigos com suas sanções alternativas de criminalização40 de eventos 

problemáticos; com negociações intermediadas pelo tribunal, mediadas por juízes e 

advogados, buscando responsabilizar e culpar o réu/agressor.         

Insatisfeitas, várias feministas se voltam novamente ao Estado, ativistas de 

organizações não governamentais e delegadas passaram a criticar a Lei 9099/95, por 

considerarem-na omissa e por não punir com severidade o agressor. Alegava-se que a 

violência contra a mulher sempre fora estigmatizada e inferiorizada pela justiça 

criminal. Para elas, o privilegiado era sempre o réu e não a vítima. Acreditavam que o 

acusado poderia ficar cada vez mais confiante para cometer outros “delitos”, 

aumentando a prática de violência doméstica. 

 Para elas, este seria o lado negativo do processo de reforma via despenalização, 

o lado do retrocesso perante uma lei que investia na consensualidade; nas restrições de 

direitos, mas não na privação de liberdade; por não privilegiar uma maior penalização 

como corretivo de comportamento, a compensação e vingança não se realizavam, este 

discurso remoia os efeitos vistos como negativos pelas feministas provocados por esta 

                                                           

40 Cf. Verbetes Nu-Sol: Criminalização em www.nu-sol.org/verbetes. Acessado em 13 de fevereiro de 
2011.  
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lei: a falta de garantia de prevenção/repressão e seu fraco efeito dissuasivo. O lado 

positivo da lei ficou restrito ao aumento das denúncias que se propagavam ano a ano.  

Estas mulheres jamais pensaram na possibilidade de canalizar suas “não- 

conformidades” em outras experiências para reinventar o próprio movimento feminista 

“para ir em direção a outras afirmações” (Foucault, 2001: 234), longe das práticas 

punitivas, mudando primeiramente a mentalidade e linguagem feminista disseminadora 

de valores que repetem o mesmo ciclo: prevenir e reprimir a violência doméstica 

buscando assistencialismo e proteção estatal, castigar o acusado mediante 

encarceramento, sem sanções alternativas que seriam sinônimos de impunidade. 

Também não pensaram em abolir o castigo de suas vidas, não pensaram que existem 

outras possibilidades de alternativas que não significam práticas alternativas punitivas 

que prescindem de mais ou menos punição.          

Sempre em busca de mais direitos, mulheres e feministas se rearticularam em 

associações políticas e sociais, sindicatos, organizações não governamentais, partidos 

políticos e aliados para novas reivindicações ao Estado, exigindo sanções punitivas mais 

severas em relação à violência doméstica, ou seja, aumento das penas e endurecimento 

penal.  

A resposta do governo foi certeira ao ampliar os direitos difusos das minorias, 

inclusive das mulheres. A mudança tão esperada teve início com a concepção da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, em 01 de janeiro de 2003. Em 

sua campanha política de 2002, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua Carta 

ao Povo Brasileiro propunha mudanças, reformas e justiça social, inferindo “mudar 

para crescer, incluir, pacificar” 41. As secretarias especiais - dos Direitos Humanos, de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Políticas para as Mulheres – têm um 

                                                           

41 A Carta ao Povo Brasileiro pode ser consultada no Portal da Fundação Perseu Abramo em 
http://www2.fpa.org.br/portal/ . Acessado em 15 de fevereiro de 2011. 
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papel transversal na esfera do governo, foram programadas para gestar as mudanças 

prometidas na campanha, estava em jogo assegurar a igualdade de direitos das minorias 

excluídas, investir numa suposta reparação para fomentar a participação dos 

movimentos sociais e de minorias. Com o mote A SPM trabalha com as mulheres, para 

as mulheres e pelas mulheres 42, o governo federal redimensionou as políticas sociais 

que contemplam questões específicas das mulheres. Ao iniciar a chamada “Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, uma das suas metas foi 

sancionar a Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 

vastamente divulgada e debatida na mídia.  

A Lei Maria da Penha ou Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher tem como objetivo coibir as práticas de violência contra a mulher, estendida no 

âmbito jurídico a todos que tenham uma identidade social com o sexo feminino, ou seja, 

lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros 43, e aumentar o número de denúncias em 

relação às mesmas ao oferecer uma rede de atendimento e orientações que envolvem 

diversos setores que operam em conjunto: Central de Atendimento à Mulher com o 

número telefônico 180; articulação com organizações não governamentais; centros de 

referências da mulher, institutos, hospitais, centros de proteção, Observatório Brasil da 

Igualdade de Gênero, banco de dados, sites e portais, Delegacias da Mulher, 

Defensorias Públicas e por fim, os Juizados Especiais de Violência contra as 

Mulheres44.    

                                                           

42 Cf. o Portal da Presidência da República, disponível em: 
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/sobre/. Acessado em 12 de fevereiro de 2011. 
43 Disponível em http://www.se.gov.br/userfiles/arquivos/1720/seides_cppm_cartilha lei_maria_da_ 
penha.pdf. Acessado em 14 de fevereiro de 2011. 
44 Sobre a forma de atuação das redes de atendimento à mulher consulte: 
http://sistema3.planalto.gov.br/spmu/atendimento/central.htm e http://www.observatoriodegenero.gov.br/. 
Acessado em 15 de fevereiro de 2011. 
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A Lei Maria da Penha investe na garantia da ampliação das denúncias de 

violência doméstica, mas também em mecanismos de repressão, no endurecimento da 

penalização. A lei abriu mais espaço para as penas privativas de liberdade que podem 

variar de um a três anos, o agressor pode ser preso em flagrante ou ter a prisão 

preventiva decretada. Outra medida foi reduzir o espaço de aplicação das penas 

alternativas, além disso, impõe a obrigatoriedade do agressor em participar efetivamente 

de programas de reeducação e recuperação, tendo em vista que a violência doméstica 

não é apenas física, mas também psicológica. Sem a opção de seguir ou não os 

programas, os homens obedecem, se resignam. Com medo de ser considerado um 

criminoso, o agressor prefere ser tomado como um doente, que, portanto, precisa ser 

tratado sob a orientação de psicólogos em terapias individuais e terapias de grupo com 

outros homens agressores.  

Para as feministas e operadores do direito, a Lei Maria da Penha atingirá sua 

esperada eficiência no combate à violência contra a mulher se existir uma sensibilização 

àqueles que atuam em diversos órgãos e instâncias da justiça criminal: polícia, tribunais, 

Ministério Público, juízes, advogados, sistema carcerário, etc. Seguir à risca esta lei 

apenas é possível se houver cursos de capacitação sobre violência doméstica e a 

necessidade de engajamento de todos os que lidam cotidianamente com mulheres 

violentadas, a começar dos policiais homens e mulheres que geralmente são os 

primeiros a atenderem estes casos. Mas nem todos pensam assim, após 24 anos de 

DDMs, policiais homens e mulheres preconceituosos pensam que a violência contra a 

mulher é secundária, a mudança na legislação não é garantia de mudança de 

mentalidade, para o Estado a solução é investir em cursos, treinamentos, palestras e 

capacitação contínua para conscientizar sobre os efeitos causados pela violência 

doméstica, mesmo assim, esse conjunto de medidas não surte o efeito esperado. 
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 As reclamações de feministas sobre a falta de interesse na aplicação da Lei 

Maria da Penha cedeu lugar à suposta aplicação errônea da lei. A mídia divulgou 

episódios nos quais juízes aplicaram a lei em casos inversos, de mulheres que agrediram 

homens física e psicologicamente45. Em dois casos específicos medidas de proteção de 

homens contra suas ex-mulheres foram acatadas. Os juízes justificaram que não há no 

Brasil lei específica que trata de violência praticada por mulheres. Instaurada a celeuma, 

passou-se à polêmica discussão sobre a inconstitucionalidade da lei ou a ilegalidade da 

sua aplicação para homens em situação de vítimas. No caso, a Lei Maria da Penha é 

para reparar o direito à proteção e segurança das mulheres, assegurando que os 

agressores serão realmente punidos, portanto, não é uma lei voltada ao direito de todos 

os cidadãos, porque este direito já está garantido pela Constituição Federal.  

 Apesar dos percalços, as festividades dos três anos de implantação da Lei Maria 

da Penha não foram abaladas. Feministas comemoram o avanço da lei, a conquista 

jurídica e política para o combate à erradicação da violência doméstica. As 

comemorações são também pelo aumento estatístico das denúncias de violência 

doméstica que se multiplica por todo o país com milhares de processos e sentenças e 

algumas prisões. Neste ano o governo inovou com o “Prêmio Boas Práticas na 

Aplicação, Divulgação ou Implementação da Lei Maria da Penha”46
, com a intenção de 

estimular mulheres e organizações que se dedicam a verificar a aplicação da lei.  

No entanto, os dados estatísticos de aumento sucessivo de denúncias não 

espelham a eficácia da lei, esquece-se que muitos acontecimentos se quer são 

denunciados à polícia, sem o registro de boletim de ocorrência, sem inquérito policial, 

não chegam às varas ou tribunais. A denominada “cifra obscura” mostra que muitos 

                                                           

45 Juízes dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina determinaram o afastamento de mulheres dos 
seus ex-maridos. Cf. http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u604724.shtml; 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u590325.shtml. Acessado em 15 de fevereiro de 2011.  
46 Cf. http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/. Acessado em 12 de fevereiro de 2011. 
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eventos considerados graves ou menos graves, mas potencialmente passível de punição, 

são tratados diariamente fora do âmbito da justiça criminal, a existência desses eventos 

precisa ser compreendida não porque não estão registrados e não são computados, mas 

porque as pessoas envolvidas podem resolver seus problemas em outras esferas que não 

seja o tribunal (Hulsman, 2004: 49-50).  

O investimento do governo em premiar mulheres, organizações ou associações 

tem a intenção de persuadir a sociedade em relação à Lei Maria Penha e, sobretudo, 

diminuir a cifra obscura, ao propagar uma maior adesão das mulheres violentadas 

impelidas a denunciar nas delegacias comuns ou delegacias da mulher as agressões 

sofridas, na tentativa de causar um efeito de dissuasão em seus companheiros e maridos.  

 A Lei Maria da Penha pode ser compreendida como um mecanismo de repressão 

que reproduz a tão arraigada cultura machista que não é uma produção exclusiva dos 

homens, mas também das mulheres. O redimensionamento de legislações específicas 

para garantir e reparar os direitos das mulheres violentadas, para punir severamente 

homens convictos de que podem e devem agredir mulheres, não inibem, não rompem, 

nem erradicam a violência contra a mulher, somente amplia o controle do Estado.   

Como mecanismo de repressão, a Lei Maria da Penha investe na coibição da 

violência doméstica disseminando o medo, a culpa e a obediência. Por um lado 

mulheres violentadas sentem medo de registrar boletim de ocorrência, por que esta lei 

pode levar à prisão imediata de maridos, namorados, pais e irmãos; muitas mulheres não 

querem o encarceramento, querem que estes homens não as violente mais. De outro 

lado, homens que cometem ou não agressões sentem medo, por verem sua liberdade 

ameaçada. Porém, esta lei não altera o arcabouço da justiça criminal: na “organização 

cultural e social” (Idem: 45) que continua a reconstruir e dramatizar realidades 
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particulares conferindo-lhe algo em comum ao isolar um evento, separar as partes 

envolvidas, aplicar uma sentença de acordo com leis estabelecidas para se fazer justiça.  

O exercício de poder da Lei Maria da Penha não se inscreve apenas no âmbito 

jurídico-político, ele gera uma positividade que garante a sustentação do seu 

funcionamento e das suas funções, entre elas prevenir, reprimir e erradicar a violência 

doméstica; encarcerar o agressor com a finalidade de correção; numa “economia 

política do corpo” (Foucault, 1991) que investe em punições que vão das terapias 

obrigatórias ao encarceramento. Ao se apoiar numa “tecnologia política do corpo” 

(Idem) este exercício de poder perpassa as mulheres violentadas e seus agressores, lhes 

atravessa, procura se apoiar neles e eles procuram se apoiar na lei, em um momento 

podem estar a favor e noutro lutando contra esse poder e seus efeitos, e assim, vai se 

delineando uma instabilidade e confronto. Mesmo assim, ao gestar o corpo – gesta-se 

também o corpo social -; por ser uma lei penal, a Lei Maria da Penha procura extirpar o 

mal causado pela violência doméstica ou prevenir que outros males “similares” possam 

acometer o corpo social. 

Enquanto estratégia, a Lei Maria da Penha dissemina os efeitos de dominação 

sobre homens e mulheres estabelecendo relações tensas entre os envolvidos numa 

situação problemática. Está em jogo o controle social da violência doméstica, tendo 

como objetivo o investimento na ordem, na inclusão e pacificação.  No entanto, apesar 

de estabelecer uma economia política do corpo seu desdobramento implica uma 

economia política da pena “regrada pelo direito, que criminaliza e descriminaliza 

comportamentos segundo os momentos históricos” (Passetti, 2003:133), e a convicção 

de mulheres e feministas em torno do qual a punição, via Estado, é capaz de solucionar 

todos os casos de violência doméstica, sendo que estes eventos não são vistos em suas 

especificidades, valendo-se da certeza das punições de agressores e o impedimento que 
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novos casos aconteçam. Esta convicção está respaldada na crença de que a única 

maneira de se estancar a violência doméstica se dá sob “o regime do castigo como 

dispositivo educativo formador e reformador da disciplina e do controle” (Idem) através 

do Estado.   

Nesta busca incessante para serem guiadas e conduzidas, confiantes na 

intervenção estatal, estas mulheres não pensam em abolir as práticas punitivas, dos 

castigos e recompensas que perpassam nossa educação e costumes, de se emancipar da 

sua condição de dependência jurídico-político, ao contrário, estão investindo cada vez 

mais numa sociabilidade autoritária pautada no ciclo vicioso que introduz o regime dos 

castigos, na ampliação do medo como modo de coibir a infração com a intenção de 

reeducar os agressores, para que eles voltem a integrar normalmente a sociedade. 

Neste momento, mulheres e feministas assujeitadas se articulam para reivindicar 

mais direitos, se organizam em redes sociais reais e virtuais para vigiar e salvaguardar a 

Lei Maria da Penha com suas “boas práticas punitivas”. Lutam pela visibilidade da 

violência doméstica solicitando políticas sociais específicas que assegurem 

assistencialismo, proteção, inclusão. O Estado sempre atento acena com reformas 

supostamente necessárias que correspondam às inclinações e argumentos do atual 

movimento feminista. 

 

Ecofeminismo: 

No final do século XX, o movimento feminista passou a se mobilizar em torno 

do meio ambiente. A associação entre feminismo e ecologia, articulando reivindicações 

de direitos das mulheres e preservação do meio ambiente levaram nos 1970 na França 

ao surgimento do ecofeminismo. 
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Ao longo dos 1970 e 1980 houve uma disseminação do ecofeminismo. 

Feministas e ambientalistas uniram-se para discutir e reivindicar políticas sociais sobre 

gênero, natureza, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e preservação do meio 

ambiente. No entanto, o ecofeminismo eclodiu com a ECO-92 – Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que contou com a 

participação fundamental das organizações não governamentais da REDEH – Rede de 

Defesa da Espécie Humana e da RME – Rede Mulher e Educação, que juntas 

coordenaram o “Planeta Fêmea”, no Fórum Global, cujo slogan era “um olhar feminino 

sobre o mundo”. Estes ideais foram reafirmados na IV Conferência Mundial sobre as 

Mulheres em 1995, também conhecida como Conferência de Beijing, quando se 

entendeu que as mulheres, por natureza, estão vinculadas às questões ambientais 

(Siliprandi, 2000). 

Para alguns autores e ativistas em causas de gênero, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável é inegável a associação quase que automática entre mulher 

e ecologia, como discorrem Castro e Abramovay (1997:34):  

Na prática, são as mulheres que recebem mais imediatamente alguns 
impactos ambientais, que cuidam mais das crianças e podem sofrer 
mais com problemas como o saneamento. São elas que têm mais 
potencial de educar as novas gerações e um potencial maior de 
reivindicação. 
 

 Este pensamento é defendido na percepção de que as mulheres são mais 

vulneráveis no seu cotidiano às causas que afligem o meio ambiente e aos cuidados com 

crianças. 

A ideia de que a mulher tem mais percepção e cuidado em relação às questões 

ambientais surgiu da associação de que a mulher é mais zelosa, com o lar, com a 

educação e com a qualidade de vida de sua família. Portanto, na prática, quem se 
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preocuparia mais com a ecologia seria a mulher e assim, reivindicaria mais políticas 

sociais relacionadas à cidadania, meio ambiente e qualidade de vida. 

 A institucionalização de parte do movimento feminista nos anos 1980 com o 

surgimento de centros e conselhos femininos gestados pelo Estado e mais, a atuação 

partidária de várias feministas, cedeu lugar nos anos 1990 à outra forma de participação 

das mulheres no terceiro setor. Embora já existissem organizações não governamentais 

na década de 1980, sua proliferação aconteceu na década de 1990 e no início do século 

XXI, ocasionando inúmeras parcerias com o Estado em prol da erradicação da violência 

contra a mulher, da eqüidade entre os gêneros, da qualidade de vida e do meio ambiente. 

 O ecofeminismo não se preocupa apenas com questões de gênero, trabalho e 

meio-ambiente, mas se preocupa também com a questão do corpo da mulher. O corpo 

da mulher que durante muito tempo foi tratado de forma displicente e equivocado por 

parte dos médicos e higienistas, que procuraram restringir a elas o papel de reprodutora, 

criadora e educadora dos filhos. O ecofeminismo procura conscientizar a mulher de que 

seu corpo é prazeroso, não apenas um aparelho reprodutor e que ela precisa se conhecer 

e se cuidar. 

 A associação ecologia e feminismo nos leva a pensar que o discurso sobre a 

natureza da mulher institui a imagem simbólica da mulher assexuada, dona de casa, mãe 

responsável pela família, anti-libertária, oposto da mulher anarquista. No caso do meio 

ambiente, surgiu um mito sobre a natureza, sobre a mãe natureza, que precisa ser 

cuidada e preservada por aqueles que a violentam e matam. É a ótica da sensibilidade 

ecológica que procura mobilizar os diversos “ecos”, inclusive o ecofeminismo, em 

nome dos direitos humanos, da democracia, e de certa atualização do conformismo. 

 Mas no interior do movimento feminista, encontramos mulheres libertárias que 

sempre lutaram contra esta imagem passível e imaculada da mulher tutelada pela família 
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e pelo Estado. Margareth Rago mostrou as inserções de mulheres anarquistas ao 

refletirem sobre a opressão sofrida pelas mulheres e a luta incessante pela emancipação 

feminina, “contra o mito da mulher-passividade, sentimento, abnegação, sombra do 

homem várias vozes se levantaram (...). Partindo de vozes femininas no interior dos 

anarquistas, propõe-se a emancipação da mulher de todas as classes sociais dos papéis 

que lhe são atribuídos socialmente” (1985:96-97). 

Mulheres anarquistas que defendiam a emancipação da mulher, a autonomia do 

trabalho, da educação, da sexualidade, do meio ambiente de outra maneira, que viveram 

e vivem experimentações efervescências libertárias, livres da busca constante de 

garantias e direitos, totalmente distante dos conformismos.  

As libertárias em suas atuações lutaram pela emancipação da mulher em todos 

os sentidos, inclusive o amor livre, sem regras, imposições ou interferências. Sofreram 

preconceitos, foram silenciadas ou suas reflexões minimizadas, no entanto, 

questionaram as relações sociais que se dão de maneira hierárquica e seguem modelos 

institucionalizados. Como analisa Rago (2007: 45) “é conhecida a preocupação que tem 

o anarquismo com os direitos do indivíduo e, nesse caso, com a libertação das 

mulheres”.  Não conformistas, criticaram a institucionalização do matrimônio, já que 

homens e mulheres são livres para escolher seus relacionamentos afetivos. Para as 

libertárias, uma família se constitui solidamente pelo amor, não pelo contrato ou 

casamento monogâmico eterno. Problematizaram questões da esfera feminina ao 

discutir modelos vigentes e se propondo em inventar outras formas de relações. Mesmo 

no interior do movimento ecofeminista atual - que congrega várias correntes de 

mulheres e feministas - uma delas é considerada a mais radical: a anarquista (Siliprandi, 

2000). 
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 Nos últimos anos, feministas partidárias, institucionalizadas e atuantes no 

terceiro setor decidiram trabalhar em atividades cada vez mais especializadas. Isto gerou 

uma multiplicidade de trabalhos realizados por associações e redes de mulheres, à 

mobilização de táticas e estratégias, como propostas para se aumentar políticas sociais, 

reivindicações, alterações e concepção de novas leis e formação de acordos com outros 

movimentos. 

 Entretanto, o que aproxima parte do movimento de mulheres e movimento 

ambientalista são as reivindicações de mais direitos, de controle, de participação e 

parcerias que subsidiem políticas sociais, na tentativa de instituir dispositivos 

alternativos para a sociedade. Estes movimentos sociais outrora foram designados como 

minorias e, como tal, passaram do combate à conformidade ao instituir para si modelos, 

compor parcerias com o Estado, assegurar acordos e leis, constituir multiplicadores dos 

seus discursos.  

 No momento atual, não existe um combate específico de mulheres, mas uma 

articulação com outros movimentos como o da alimentação, água, biodiversidade, 

agroecologia, desenvolvimento sustentável, para por em prática reivindicações políticas 

que consigam modificar e equilibrar a sociedade. O ecofeminismo seria então o atual 

estágio do feminismo. O feminismo que outrora avançou em suas conquistas, agora 

teria que repensar suas formas de atuação e participação em conjunto com demais 

seguimentos dos movimentos sociais. Espera-se que as lutas políticas sejam realizadas 

em conjunto, não mais de forma singular, ao invés de cada movimento fazer 

reivindicações específicas, a aglutinação deles ampliaria o leque de garantias e 

reivindicações ao Estado. 

 As parcerias mulher/ecologia e ONGs/governo nos levam a pensar a demanda de 

mais intervenção estatal por meio da denúncia e do controle, da ação política 
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democrática em que todos os grupos e indivíduos podem participar ao exigir mais 

direitos. Estas parcerias lutam pelos direitos humanos e pelos direitos específicos. No 

ecofeminismo, os direitos específicos englobam desde a violência contra a mulher até a 

teologia cristã feminina, perpassando pelo campo espiritual e esotérico, articulado e 

orientado por ONGs que seguem normas cívicas e religiosas.  

 O movimento feminista se redimensionou e multiplicou em várias faces, e neste 

momento, procura novamente identificar todas elas para manter sua unidade, dentro dos 

limites e diferenças de cada agrupamento. Em nome da democracia esta unidade precisa 

ser mantida para a reivindicação de mais direitos. 

Daí volta-se para a regulação penal das relações sociais, o que retroalimenta 

tanto o desejo de denúncia, quanto do direito à justiça e segurança. Este grupo, em 

outros momentos, voltou-se a práticas e lutas libertárias ou de esquerda, nas últimas 

décadas tornaram-se os proponentes de mais direitos e de uma moral penalizadora.   

 Os movimentos sociais sejam eles feministas, ecologistas ou o ecofeminista, ao 

procurarem o Estado como controlador e mediador das políticas sociais em defesa dos 

direitos humanos e da cidadania revelam um paradoxo. No Brasil, estes movimentos 

reascenderam juntamente com a redemocratização do país; naquela época lutaram pela 

anistia política e foram adversários do regime militar. Em determinado momento, tendo 

deixado de lutar contra o Estado e direcionados para o regime democrático, passaram a 

exigir direitos de cidadania para os discriminados e excluídos. 

 Com o ressurgimento da democracia no país, estes movimentos se articularam 

em torno do Estado, solicitando sua intervenção para combater, controlar e ajustar a 

sociedade, confiando em seus benefícios. O mesmo Estado que outrora era repressor e 

perseguidor destes movimentos de esquerda por considerá-los diferentes e perigosos 
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para a sociedade, para família e bons costumes, agora abriga a todos em instituições que 

dêem reconhecimento, visibilidade e imponham seus direitos. 

 Sujeitos que outrora participaram de movimentos sociais nos anos 1960, 1970 e 

1980, lutando pela redemocratização e pelo pluripartidarismo, ao conquistarem o poder 

do Estado, parecem ter esquecido a dor e o sofrimento enfrentados durante a Ditadura 

Militar. Descobriram os supostos benefícios da justiça criminal, passaram a investir e 

reivindicar cada vez mais intervenção estatal por meio das políticas sociais, como se 

esta fosse a única maneira de garantir à sociedade a solução de problemas e conflitos. 

 Estes grupos, ao defenderem a justiça criminal, acreditam na prevenção geral, na 

possibilidade de coibir os supostos “delitos” punindo os “delinqüentes” e “criminosos”, 

tornando um exemplo moral que inibirá a prática de outros “delitos”. 

 Para os movimentos sociais, assim como para o ecofeminismo, o abolicionismo 

penal investe em outras perspectivas de pensamento e possibilita alternativas para 

situações problemáticas, como mostra Passetti (2003: 137-138):  

O abolicionismo penal propõe outra abordagem da infração, 
desvinculando-a do direito penal para deslocá-la ao interior do direito 
civil, no qual não há seqüestro da palavra entre os opositores e, muito 
menos, a supressão da conciliação. Trata-se de abordar a infração como 
situação-problema, para a qual se exige o estudo de cada caso em 
especial, distanciando-se de uma legislação penalizadora universalista. 
 

 O ecofeminismo e os demais movimentos sociais ao invés de fazerem 

reivindicações e parcerias com o Estado no sentido de acometer nas práticas punitivas, 

poderiam valer-se do abolicionismo penal para transformar estas práticas já existentes 

em nossa sociedade que são reproduzidas pela cultura, imagem e linguagem. Estes 

movimentos que se organizam em associações ou ONGs poderiam cooperar entre si na 

troca de novas práticas não punitivas, auxiliando e orientando pessoas envolvidas em 

situações problemas, como conflitos familiares e ambientais. 
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 Ao invés de investir em mais direitos e punições, os ativistas do ecofeminismo 

poderiam pensar na alteração da linguagem, que pode causar mudanças significativas 

nas percepções, nas atitudes e nos comportamentos em relação à justiça criminal e a 

punição.  No entanto, na sociedade de controle o investimento político do ecofeminismo 

é outro e está contido na ecopolítica. “Ecopolítica, ocupação pela qual os Estados vão 

organizando a centralidade de poder de modo federativo, diluindo nacionalidades e 

relacionando-se com organizações não-governamentais, segundo os processos de 

privatização de negócios e serviços” (Passetti, 2003: 47). 

A articulação do ecofeminismo está em denunciar o que se considera exploração 

e dominação capitalista de um lado e a preservação do que há de mais sagrado na 

natureza: o ambiente, com isso convoca a participação de mulheres e homens a aderir 

um programa contínuo de reformas que comece dentro de cada um e se estenda ao 

planeta. 
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INTERMEZZO - Programa de Homens 

 Nessa volumosa produção de programas televisivos destinados ao público 

feminino, insere-se a emergência dos chamados programas sensacionalistas 

apresentados por homens, ligados especialmente à temática policial e apresentados por 

homens que fazem questão de se apresentar como polêmicos e de “opinião forte”.  

Uma breve exposição da história desses programas aparece, nessa pesquisa, 

como duplo complementar à formação do telespectador-consumidor-cidadão. 

Apresentado por homens, esses programas são destinados à toda família e repercutem 

na vida cotidiana dos cidadãos, que comentam e absorvem os jargões lançados pelos 

apresentadores. Além disso, como veremos, eles se autodenominam veículos de funções 

públicas para promoção da justiça, da cidadania e dos cuidados com a população. Cabe 

notar, também, que o horário de transmissão desses programas está voltado para o 

sujeito, que cumpre jornada de trabalho durante o horário comercial, sendo transmitido 

no momento em que ele chega em casa. 

 Assim, como fiscal das leis e protetor contra as injustiças, a composição desse 

programas com os programas femininos produz uma família polícia, pronta à denúncia e 

à defesa dos valores dos cidadãos comuns, de bem, trabalhadores, o cidadão mediano 

que, ao lado de sua esposa, vidrada nos programas femininos vespertinos, compõe a 

educação policial desse cidadão que se sente parte ao realizar, via televisão, sua função 

de promotor do bem geral e do cuidado de todos. Há uma política que se traduz em 

conduta policial na formação via televisão. 

 A televisão brasileira sempre investiu no chamado jornalismo policial, 

programas dedicados a expor, opinar e denunciar as mazelas da sociedade, como, “O 

Homem do Sapato Branco” apresentado por Jacinto Figueira Jr., em 1966. Em 1979, “O 

Povo” na TV da extinta TV Tupi; o “Aqui Agora” do SBT, exibido entre 1991 e 1997; o 
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“190” da CNT-Gazeta, e “Na Rota do Crime”, os três últimos também da década de 

1990. Temos sucessivos programas que compõe o chamado telejornalismo 

sensacionalista ou “jornalismo popular” (Bucci, 2000-2001: 72), que são veiculados no 

crepúsculo, estendendo-se até próximo do horário nobre, como os extintos “Cidade 

Alerta” da Rede Record e “Repórter Cidadão” da Rede TV!. Neste momento o único 

que não saiu do ar é o “Brasil Urgente” da Rede Bandeirantes de Televisão. “Brasil 

Urgente” está no ar desde dezembro de 2001, o primeiro apresentador foi Roberto 

Cabrini, José Luiz Datena assumiu a apresentação a partir de março de 2003 (Lana, 

2006), todos estes programas jornalísticos têm como característica o que eles chamam 

por “prestação de serviços” à população. 

 Nenhum tipo de programa, seja de “variedades” ou jornalístico, agrada o rótulo 

de programas sensacionalistas e violentos, pelo contrário, desde os anos 1960, por meio 

do rádio e depois transferidos para televisão, julgam-se necessário para defender a 

sociedade por meio da denúncia e do assistencialismo; e mais, julgam necessário educar 

os indivíduos, com o discurso do “direito à informação”, de ensiná-los a exercerem sua 

cidadania por meio da participação interativa, da vigilância, do controle e da denúncia 

como forma de garantir os seus direitos. 

 Entretanto, esta educação, vigilância e controle começaram no rádio. Segundo 

Dorea (2002), o rádio foi um veículo de comunicação de massa que se constituiu como 

instrumento integrador da sociedade brasileira com o mercado consumidor. O rádio 

procurou estabelecer uma propaganda de que a sociedade estava mudando, de que o 

Estado poderia, de fato, proteger seus cidadãos. 

A publicidade foi permitida por meio do Decreto n◦ 21.111, de 1◦ de 
março de 1932, que regulamentou o Decreto n◦ 20.047, de maio de 
1931, primeiro diploma legal sobre a radiodifusão, surgido nove anos 
após a implantação do rádio no país. As primeiras emissoras a entrar 
em operação, antes do Decreto n◦ 20.047, obtiveram suas licenças 
com base na regulamentação da radiotelegrafia, o Regulamento para 
Serviços de Radiotelegrafia e Radiotelefonia, Decreto n◦ 16.657, de 5 
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de novembro de 1924. O Governo mostra a partir dos anos 30, 
preocupar-se seriamente com o novo meio que definia como “serviço 
de interesse nacional e de finalidade educativa”, regulamentando o seu 
funcionamento e passando a imaginar maneiras de proporcionar-lhe 
bases econômicas mais sólidas, concretizadas pelo Decreto n.◦ 21.111, 
que autorizava a veiculação de propaganda pelo rádio, tendo limitado 
sua manifestação, inicialmente, a 10% da programação, 
posteriormente elevada para 20% e, atualmente, fixada em 25%. 
(Ortriwano, 1985: 15) 
 

 O rádio foi um grande mecanismo de propaganda, mas também de controle 

utilizado pelo Estado Novo, principalmente quando o DIP – Departamento de Imprensa 

e Propaganda fora criado em 1939. Segundo Dorea (2002), este órgão detectou nos anos 

1940 a existência de 100 emissoras de rádio no Brasil, produziram uma concorrência 

entre si, uma busca incessante pela audiência e a fidelidade do público consumidor. 

 A procura pela audiência e pelo público consumidor fez com que o rádio nos 

anos 1950 lançasse rádionovelas, uma fórmula que fez muito sucesso, sendo depois, 

como vimos, copiada e adaptada para televisão nos anos 1960. Mas é nesta década, que 

o rádio enfrentará uma grande crise devido a uma concorrência acirrada com a televisão. 

A “época de ouro” do rádio termina, coincidentemente, com o 
surgimento no Brasil de um novo meio: a televisão. Quando surge, ela 
vai buscar no rádio seus primeiros profissionais, imita seus quadros e 
carrega com ela a publicidade. Para enfrentar a concorrência com a 
televisão o rádio precisava procurar uma nova linguagem, mais 
econômica. (Ortriwano, 1985: 21). 

 

 O rádio teve que se adaptar à concorrência televisiva, mesmo porque, os 

programas radiofônicos foram perdendo força, ficaram esgotados e assim, abriu-se 

espaço para os noticiários jornalísticos, os chamados “programas de utilidade pública” e 

a continuidade dos noticiários, transmissões e programas de debates esportivos, que 

preferencialmente se dedicam ao futebol. 

 No início a televisão copiava os programas de rádio e paulatinamente contratava 

seus profissionais. Entretanto, ela tinha como público-alvo as elites, por serem as únicas 



 
 

117 

a poderem pagar por um aparelho televisivo; no entanto, após cinco anos, este número 

aumentou tornando-se decisivo para a popularização da programação. Assim nasciam as 

telenovelas e ídolos do rádio como Hebe Camargo, Chacrinha, Sílvio Santos e Flávio 

Cavalcanti foram contratados, como já vimos no capítulo inicial, pelas nascentes 

emissoras de televisão em franca expansão de alcance de público. 

 A disputa entre televisão e rádio parece cessar nos anos 1970. O rádio ressurgiu 

com novos radialistas e programas voltados para a classes sociais de menor poder 

aquisitivo, de um lado o “amigo do povo” Zé Bettio, do outro o “xerife” Gil Gomes. Foi 

Gil Gomes quem programou no rádio reportagens e crônicas policiais sensacionalistas 

que protestavam contra a criminalidade que a cada dia assolava a cidade de São Paulo, 

em defesa da sociedade, da família, da moral e dos bons costumes. Gil Gomes bradou 

no rádio até o momento de ser alçado para a televisão, o que aconteceu pela primeira 

vez nos anos 1980 para depois retornar nos anos 1990 no Aqui Agora. 

Segundo Rezende (2000), havia uma preocupação constante no SBT em relação 

ao seu telejornalismo, ao mesmo tempo em que procuravam modernizar e avançar, seu 

formato parecia muito com a estética do telejornalismo da TV Globo. Para isso, 

contratou jornalistas como Hermano Henning e Lílian Wite Fibe, provenientes da 

emissora concorrente. No entanto, faltava algo que o identificasse com a estética 

adotada pelo SBT e seus principais apresentadores como Hebe Camargo, Gugu Liberato 

e o próprio Sílvio Santos, verdadeiros ícones da rede. Enfim, buscava-se um telejornal 

que pudesse alavancar a audiência e ser visto por todos, da dona-de-casa ao empresário, 

levando uma marca distintiva da emissora. 

Na esteira dessa mentalidade, o programa Aqui Agora estreou no dia 
20 de maio de 1991 (....). Versão brasileira do original argentino 
Nuevediario, o Aqui Agora, além da influência da linguagem 
radiofônica, usava o recurso do plano-seqüência para dar mais 
realismo e suspense às histórias que narrava. O sucesso foi 
instantâneo, ultrapassando, em pouco mais de um ano, a faixa de 20 
pontos no Ibope, mas o fenômeno ficava restrito a São Paulo. No Rio 
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de Janeiro, o programa estacionou nos dois pontos de audiência. O 
grande prestígio popular não se traduzia em maior faturamento 
publicitário. (Rezende, 2000: 131). 

 

 A mídia sensacionalista, todavia, expressava-se também, pela imprensa escrita. 

Sua grande marca foi deixada pelo jornal Notícias Populares, que surgiu em outubro de 

1963, sob a direção do jornalista Jean Mellé. A princípio o jornal estava atrelado à 

Gazeta Mercantil, de Hebert Levy, e em seguida foi comprado pela Folha de S.Paulo, 

da família Frias. Durante anos o Notícias Populares foi acusado de “imprensa marrom”, 

de jornal sanguinário e sensacionalista, pela forma com que apresentava suas matérias 

curtas, pelas fotos e manchetes gritantes. O NP – como também era conhecido – foi 

extinto em janeiro de 2001 e substituído pelo jornal Agora. Nesse seguimento da 

impressa escrita, São Paulo se restringe ao Agora, enquanto no Rio de Janeiro, o que se 

chama imprensa escrita sensacionalista, que lança mão de linguagem tida como vulgar, 

mesclando gírias populares com expressões do momento, se divide entre o Dia e o 

Extra. 

Apesar do extinto Linha Direta, o Brasil Urgente e o Tribunal na TV serem 

considerados sensacionalistas, reivindicam a si próprios o estatuto de programas 

prestadores de serviço para a sociedade brasileira, na qual o telespectador-consumidor-

cidadão tem a oportunidade de participar e denunciar os transgressores da lei que 

continuam soltos, e que portanto, ainda põem em risco a segurança da sociedade. O 

modelo tido como pioneiro desta vertente que atingiu a televisão brasileira foi 

justamente o Aqui Agora. 

O Aqui Agora, no início, trouxe até boas coberturas de greves. 
Infelizmente, entre idas e vindas, o programa descambou para a 
apelação barata. Chegou a mostrar um suicídio. Foi no dia 5 de julho 
de 1993, quando a recepcionista Daniele Alves Lopes, de 16 anos, 
atirou-se do sétimo andar de um prédio no centro de São Paulo. O 
Aqui Agora cedeu ao grotesco, ao bizarro, ao cruel, até sair do ar em 
1997. (Bucci, 2000-2001: 72) 
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 Se na extinta TV Tupi, o programa O Povo na TV, de 1980, tentou dar “voz ao 

povo”, expor os seus problemas, suas dificuldades com depoimentos sensacionalistas, 

foi o Aqui Agora que gerou polêmica ao trazer para a televisão aspectos radiofônicos e 

se auto-intitular defensor dos interesses do povo. Porém, sempre enfatizou o teor de 

reportagens policiais que cobriam crimes e assassinatos, principalmente quando trouxe 

novamente para a televisão Jacinto Figueira Júnior, ou como era chamado, O Homem do 

Sapato Branco, e o radialista Gil Gomes, que readaptou suas crônicas e reportagens 

policiais sensacionalistas do rádio para a televisão. 

Segundo Rezende (2000), havia uma disputa interna entre o TJ Brasil, ancorado 

por Boris Casoy e o Aqui Agora, que apesar da audiência o formato não agradava a 

todos, gerando uma cizânia no próprio departamento de telejornalismo do SBT. 

Se houve progressos no jornalismo investigativo — que em alguns 
casos enveredou para o lado do ‘denuncismo’ —, e, se, em nome da 
credibilidade, o jornalista ganhou mais prestígio nos telejornais, 
ocupando inclusive a função de apresentador, antes reservada a 
locutores, os noticiários não sofreram modificações profundas. (2000: 
28)  
 

 Com o sucesso do modelo do Aqui Agora e a proliferação de outros tantos 

programas jornalísticos do mesmo gênero, poderíamos supor seu esgotamento, mas isso 

não ocorre na televisão, porque os programas operam num continuum; podem ser 

reformulados, ressurgirem, outros serem planejados e concebidos em fluxos velozes.  

 

O Tribunal na TV 

O Programa Tribunal na TV estreou no dia 07 de maio de 2010, contando a 

história de um triângulo amoroso.  Com apenas 23 programas gravados, o âncora 

Marcelo Rezende se despediu da Rede Bandeirantes, pois já está apresentando 

reportagens investigativas e denunciando o “crime” e a impunidade no programa 

semanal Domingo Espetacular, pela Rede Record. Entretanto, sai satisfeito, porque 
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estava no ar um programa começou a ser elaborado à época em que era apresentava 

apresentador do Linha Direta na Rede Globo de Televisão. 

 

O programa Linha Direta investia no direito e cidadania do telespectador ao 

mostrar casos que desafiassem e levassem à conscientização, a defesa da sociedade 

contra a impunidade diante da violência e injustiça sofridas pelo tidos como cidadão de 

bem. Reconstituir, ou melhor, simular verdades — consideradas crimes — produzia 

subjetividades e convocava a todos a denunciar os supostos criminosos. A associação 

entre “’interatividade’” mediática e produção de ‘notícias’” (Mendonça: 2002: 17) foi 

um marco na produção televisiva brasileira. Todos os programas apresentavam casos 

em que criminosos se tornaram foragidos da prisão ou da justiça, e a solução estava ao 

alcance de qualquer telespectador-consunidor-cidadão: a denúncia anônima via telefone, 

caixa postal ou e-mail garantiria a adesão e participação em prol da captura, 

encarceramento e justiça.  

A fórmula do programa Linha Direta foi inspirada em programas dos Estados 

Unidos, como o Yesterday, Today and Tomorrow e The Insolved Misteries. O 

idealizador e primeiro apresentador do Linha Direta foi Hélio Costa: o programa 
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investia na reconstituição de supostos crimes sem solução, sempre com a intenção de 

reavivar e abrir novamente as investigações policiais. A primeira fase durou apenas 

quatro meses, de março a julho de 1990, ocupando a faixa de horário nobre às quintas-

feiras das 22h50 às 23h5047. 

Nove anos depois, em maio de 1999, ocorreu a reestréia do programa, sob a 

direção de Roberto Talma e apresentação de Marcelo Rezende, que ao longo do tempo 

ganhou projeção por convocar os cidadãos a participar por meio da denúncia e delação. 

 Com o slogan: “(...) casos que desafiam a polícia e que você pode ajudar a 

esclarecer.(...) Participe! Sua informação é muito importante. E sua identidade será 

mantida em absoluto sigilo.”48, surgia, assim repaginado, o “novo” Linha Direta, um 

programa de “prestação de serviço” com finalidade  de diminuir o índice de violência e 

a impunidade no Brasil. Para tanto, bastava o telespectador-consumidor-cidadão 

telefonar para o número indicado no vídeo, escrever para a caixa postal, ou acessar o 

site para enviar um e-mail, e assim denunciar um foragido, ou simplesmente contatar a 

produção do programa para sugerir que novos casos fossem mostrados. 

 No portal do Linha Direta, aparecia em destaque o “número de capturados” —  

um número crescente de acordo com as denúncias e com a eficácia policial em prender 

os suspeitos/acusados — , em seguida o “telefone para denúncia: (0XX21) 2547-9040”, 

o contato por “e-mail: linhadireta@globo.com, por último o “correio: Cx.Postal 34108 

CEP 22462-970”. A página na web disponibilizava informações dos programas — do 

primeiro ao último podia-se assistir aos vídeos, e a alguns programas ou fragmentos dos 

programas que ainda estão disponíveis no portal Globo.com. Enquanto esteve no ar era 

possível verificar o número exato de capturados, fazer busca por foragidos, denunciar 

                                                           

47 Cf. http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-238204,00.html. Acessado 
em 07 de fevereiro de 2010. 
48 Cf. http//linhadireta.globo.com/index.html. Acessado em 05 de março de 2010. 
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suspeitos/acusados, participar de fóruns permanentes e ainda acessar os links do Linha 

Direta Justiça e do Linha Direta Mistério. Podia-se também saber, de antemão, o teor 

do programa que seria exibido na semana seguinte, obter informações sobre o último 

programa apresentado e assistir ao vídeo do último capturado, com entrevistas de 

policiais, delegados e promotores. 

O Linha Direta constitui-se no capítulo atual de uma recente história 
de produtos jornalísticos fundamentados na espetacularização da 
violência. Antes dele, programas como O homem do sapato branco, O 
povo na TV, Aqui Agora, Cidade Alerta, Cadeia 190 e Na rota do 
crime já se utilizaram, de diferentes maneiras, deste recurso. O 
programa também re-elabora elementos de uma tradição radiofônica 
presente nos horários mais populares, como o “Plantão da Cidade”, na 
Rádio Globo, ou o programa de Gil Gomes, no dial paulista, cujo 
sucesso e tradição garantiram ao apresentador o passaporte para o 
extinto ‘Aqui Agora’, do SBT.” (Mendonça, 2002:56) 

 

O Linha Direta saiu do ar em 2008 sob protesto de vários grupos de Direitos 

Humanos.49 No entanto, a Rede Globo de Televisão não descarta a idéia de retomar um 

dos seus programas mais laureados pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos 

Humanos e pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Mesmo antes de deixar o programa Linha Direta, Marcelo Rezende sentia falta 

de outro ingrediente: o tribunal. O desfecho do Linha Direta se dava com a localização 

e prisão dos criminosos, sempre mostrando como foram capturados, entrevistas com 

agentes e delegados e enaltecendo o papel de denúncia telespectador-consumidor-

cidadão, porque foi por meio da denúncia que aconteceu a captura. Mas não mostrava o 

suposto criminoso sendo julgado, absolvido ou condenado no tribunal. 

                                                           

49 Comunicado: A respeito das manifestações de entidades ligadas aos Direitos Humanos pela 
continuidade do programa Linha Direta - por seu reconhecido interesse público -, informamos que a TV 
Globo passou a adotar o sistema de temporadas. Mesmo com êxito e importância comprovados, os 
programas têm sua exibição suspensa, passando por uma reavaliação para nova exibição futura. 
Agradecemos pelo reconhecimento e esperamos voltar em breve com uma nova versão de Linha Direta. 
Central Globo de Comunicação Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2008. 
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No portal da Rede Bandeirantes de Televisão o programa Tribunal na TV é 

assim descrito: “o programa selecionou os crimes mais polêmicos e famosos já julgados 

no Brasil e vai mostrá-los sob vários pontos de vista. No Tribunal na TV, a história será 

detalhada, desde o momento da transgressão até a absolvição - ou condenação - dos 

réus. (...), os trabalhos de investigações da polícia também serão cuidadosamente 

analisados para detectar possíveis falhas, negligências ou conivência (...). No tribunal, 

veremos quais foram os argumentos e as estratégias dos promotores e da defesa. O que 

disseram as testemunhas e quais provas foram determinantes para o veredicto.”50. 

A concepção do Tribunal na TV é num único programa mostrar, reconstruir, 

reconstituir, simular os motivos que levaram uma pessoa a praticar um crime, o seu 

desfecho, sua confissão, a condução do inquérito policial, prisão e julgamento, 

afirmando: “nas reconstituições dos crimes o programa vai usar como principal recurso 

a união entre dramaturgia e jornalismo.51” Este programa visava analisar processos 

criminais, supostamente aqueles que tiveram grande repercussão na sociedade e causou 

mobilização da chamada opinião. 

Marcelo Rezende não só apresentava o Tribunal na TV, mas também, comentava 

a cada quadro, o que “se passou” na vida e na cabeça do criminoso. Em seguida, no 

cenário do tribunal, Rezende “circulava” entre réu, vítima, promotor, juiz e jurados, 

comentando cada etapa do julgamento, interferindo contra a impunidade e a violência. 

Convocava o telespectador para um exame de consciência das coisas que assistiu — a 

maneira como as pessoas lidam e estabelecem suas relações — como “os costumes, os 

hábitos, as maneiras de fazer e de pensar.”. Provocava o exame de consciência cujo o 

                                                           

50 Cf. http://www.band.com.br/tribunalnatv/programa.asp. Acessado em 10 de agosto de 2010. 
51 Cf. http://www.band.com.br/tribunalnatv/programa.asp. Acessado em 10 de agosto de 2010. 
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objetivo é produzir subjetividades: o indivíduo, deve se auto-analisar, refletir sobre os 

seus atos, policiar-se. 

Brasil Urgente  

 O telejornal Brasil Urgente é considerado uma vertente de programas policiais 

que investe em mostrar crimes, em ajudar o telespectador-consunidor-cidadão na 

prestação de serviços especiais à população. O telejornal é apresentado ao vivo, e a 

cobertura conta também também com helicópteros e motolinks. 

O programa e seu apresentador José Luiz Datena são descritos da seguinte 

maneira no portal da Rede Bandeirantes de Televisão: “José Luiz Datena dá prioridade 

aos temas locais e está muito perto do cidadão e seus problemas, com assuntos como 

segurança, saúde, trabalho e comportamento. Com uma linguagem coloquial e 

opinativa, o Brasil Urgente dispensa os formatos tradicionais, assumindo a flexibilidade 

e o dinamismo, disposto a ‘mexer muito na linguagem telejornalismo, deixando de lado 

a camisa de força que se vê por aí.’, como ressalta Fernando Mitre , diretor nacional da 

Rede Bandeirantes.52” 

 

                                                           

52Cf. http://www.band.com.br/brasilurgente/sobre.asp?ID=14. Acessado em 10 agosto de 2010. 
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A tática do programa Brasil Urgente a de investir no apresentador como o 

representante da “voz” de todos, de todos aqueles oprimidos, sucumbidos na sua vida 

moralmente miserável. Datena grita, esbraveja e xinga os que considera “safados”, 

“pedófilos”, “estupradores”, “bandidos”, “monstros”, “canalhas” “maus policiais”, 

“maus políticos”, “maus pais”. E enaltece todos os que contribuem para melhorar a 

sociedade: um juiz entre os comuns, o juiz eletrônico: ágil, certeiro, reto e austero. 

De segunda a sexta-feira Datena abre o programa enviando “um beijo na minha 

amiga Márcia Goldschimidt, com sua licença, com seu carinho e com a graça de Deus”, 

e assim começa o Brasil Urgente. O apresentador “cobra” a consciência do cidadão de 

bem com o bordão: “me ajuda aí véio”. Convoca a participação da população via SMS 

(torpedos), que podem ser reproduzidos como caracteres, ou mesmo nas votações 

relâmpagos de no máximo cinco minutos, via telefone sobre pena de morte e prisão 

perpétua. 

Em 14 de agosto de 2010 estive na Rede Bandeirantes para acompanhar 

gravações do Programa Márcia, no entanto, a maior estrela da casa, venerado e 

idolatrado por todos os funcionários é José Luiz Datena. Como os estúdios são 

separados entre a ala do jornalismo e a ala dos programas de entretenimento não é 

costume que todos circulem pelos mesmos lugares, mas naquele sábado frio e chuvoso 

Datena foi tomar café na parte do entretenimento causando frisson. 

Ao conceder entrevista para o jornal Folha de S.Paulo, em 03 de maio de 2010, 

Datena descreveu-se: “sou um cara de esquerda. Mas não aquele cara bobão, o 

comunista. Que escorregou para socialismo de vergonha. Ao contrário de outros, tenho 

consciência de que Stálin matou 50 milhões de pessoas. (...) Também gosto de 

literatura, história, filosofia. Só não fico me exibindo. Quando Sêneca fala que o 

problema é a forma de lidar com os problemas, eu uso isso na vida real.” 
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Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em 06 de fevereiro de 2011, 

Datena expôs o seu descontentamento como apresentador de um programa jornalístico 

como o Brasil Urgente. Enfatizou que a urgência das mazelas e os problemas 

enfrentados pela sociedade são tantos, que o programa presta um serviço à população, 

mas, a intensidade das apresentações em defesa dos cidadãos de bem o deixa irritado: 

“porque segurança pública e prestação de serviço são assuntos de primeira 

necessidade.” O contrário é o programa que gosta de apresentar o esportivo SP 

Acontece. “Velho, é isso o que eu gosto de fazer, onde eu gosto de estar. No rádio e no 

SP Acontece, o programa de esportes que eu faço na TV na hora do almoço. Nesses, eu 

tenho a oportunidade de conter a acidez que é natural em mim, usar o humor e falar de 

coisas leves.” Católico fervoroso depois de passar por uma cirurgia tatuou no braço 

esquerdo a palavra Cristo. Sua contrariedade reside em não poder usar e gastar o salário 

de 500 mil reais mensais. “Ganho um salário absurdo e não tenho condições de gastar.”   

A construção de sua imagem é feita sob lema da espontaneidade e simplicidade, 

para aproximá-lo dos telespectadores. Para ele, a população precisa “orar mais, temos 

que rezar mais, ter Deus no coração”53, é preciso conscientizá-la a fazer sua parte, ou 

seja, o seu dever de exercer sua cidadania, de participar, opinar e denunciar. Constrói-se 

a prática da mentalidade policial. 

Na sociedade de controle a televisão também educa. Ela é a parte mais 
presente da mídia, a de contato instantâneo com o espectador, a 
criadora de telerrealidades conformistas. Da mesma maneira a 
televisão entra na escola com vídeos, Internet, filmes telecinados, 
ensino a distância, enfim aproximando e informando sobre as 
exigências de uma sociedade de controle que investe em 
potencialidades, em produtividade virtual. (Passetti, 2003:83) 

 

Na sociedade de controle, a conduta policial orienta os hábitos dos indivíduos, 

da comunidade, em função de uma interatividade entre a comunidade e a polícia em 

                                                           

53 Frase proferida no programa do dia 06/09/10. 
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nome da segurança, investindo na vigilância constante em redes digitais, via satélite, na 

comunicação simultânea e instantânea da Internet, sobretudo na televisão, em 

monitoramentos em uma vida polícia. 

 Essa vida polícia está exposta na sequencia desses programas: a investigação 

policial, o tribunal e prestação de serviços. Cabe anotar que essa vida polícia não está 

relacionada ao caráter repressivo dos programas ou mesmo à truculência dos 

apresentadores. Como mostrou Foucault, a polícia, quando emerge, não está marcada 

pela repressão, mas pelos cuidados com a população e a moralidade pública para 

promoção do esplendor do Estado (Foucault, 2008). 

 Essa vida polícia apresenta-se como traço da democracia contemporânea e a 

forma de sua política. O cidadão, hoje, é um cidadão polícia, espargindo as funções 

estatais ligadas aos Estado como atuação de cada com cada um, expandindo o poder 

pastoral na sociedade civil pela prática de ONGs e empresas até chegar mais ínfimo dos 

cidadãos, incluindo todos na variedade de programas na sociedade de controle 

(Augusto, 2009). 

 Assim, vemos que esse telepectador-consumidor-cidadão, é também o cidadão 

polícia, formado pela televisão nessa família polícia, expressando a moralidade punitiva 

e policial que se apresenta flexível como reforma da família e continuidade das 

centralidades para além das funções de Estado. 
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PROGRAMAS TV ABERTA E TV FECHADA 

Os Atuais Programas de Mulheres: 

Os programas femininos exibidos pela televisão procuram moldar e adaptar o 

comportamento de suas telespectadoras. Por meio do inconsciente maquínico apela para 

a conduta da mulher fabricando uma suposta realidade que aciona a produção de modos 

que ordena e controla a maneira de viver, de trabalhar, de ensinar, de se vestir, de falar, 

de andar, de se alimentar, de cozinhar, de lidar com o sexo e com sua sexualidade, com 

seu corpo, com seu passado, presente e até com seu futuro. (Guatarri e Rolnik, 2010). A 

produção de subjetivações é seqüestrada por estes programas femininos, transformadas 

e reproduzidas em novos tipos subjetividades que são disseminadas pela mídia. 

Os programas femininos da televisão “infantilizam” a mulher, pretendem pensar 

por elas, organizar suas vidas, ensinar a fazer, recomendar o que pode ser feito, ou tudo 

o que uma mulher deve, intermediando a conformação de seus comportamentos no 

interior de uma conduta esperada. “Se você é uma mulher de tal classe, é preciso que 

você se conforme a tais limites. Se você não estiver dentro desses limites, ou você é 

delinqüente ou você é louca” (Guattari e Rolnik, 2005: 52). 

Enquanto dispositivos, os programas femininos tem “a capacidade de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 

as opiniões e os discursos” das mulheres, e como processos de subjetivação produzirão 

a sua mulher ideal (Agamben, 2009: 40).  

Por meio das representações das práticas cotidianas mostrados nos programas 

femininos, os efeitos de poder são acionados pela modulação da moral conservadora: a 
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moral do casamento, a moral da família, a moral da estética, a moral da boa 

alimentação, a moral ecológica, sempre como uma inacabada produção “em aberto”. A 

moral conservadora, dessa maneira, também foi repaginada e ganhou outra roupagem a 

ser trabalhada, cotidianamente, pelos programas femininos, que funcionam no sentido 

de incentivar as mulheres a governar a si mesmas, orientando, interceptando, 

aconselhando e controlando o seu comportamento.   

Desde o início, entre os anos 1950 e 1960 os programas destinados às mulheres 

copiaram o discurso da imprensa e das revistas femininas, e dos programas femininos 

produzidos pelo rádio, ampliando a mesma retórica com imagens para enfatizar o papel 

da mulher. O discurso dos programas femininos da televisão, portanto, não opera 

sozinho: quem pronuncia, quem diz, quem faz circular os efeitos de poder e saber 

televisivo e que conforma a mulher, e que incide sobre as telespectadoras são os 

apresentadores e apresentadoras.     

Hoje os programas destinados às mulheres na TV aberta, expandiram-se em 

todas as faixas de horário das emissoras de TV aberta. Programas matutinos 

comandados por apresentadoras como o “Mais Você” de Ana Maria Braga, na rede 

Globo de Televisão; por vários apresentadores que se revezam em quadros 

simultaneamente como o “Hoje em Dia” da Rede Record de Televisão, apresentado por 

Geanne Albertoni, Celso Zucatelli, Chris Flores, Edu Guedes. 

No período da tarde estão os programas que são objetos de pesquisa deste 

trabalho: Programa Márcia, apresentado por Márcia Goldschmidt, da Rede Bandeirantes 

de Televisão; Programa Casos de Família, apresentado por Christina Rocha no SBT – 

Sistema Brasileiro de Televisão. 

No horário nobre, o prime time ainda privilegia os telejornais e as telenovelas, 

no entanto, há programas de variedades, como o “Todo Seu”, da TV Gazeta, 
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apresentado pelo cantor Ronnie Von; ou programas de entretenimento-auditório como 

Hebe, da Rede TV!, apresentado por Hebe Camargo e o programa Superpop, 

apresentado pro Luciana Gimenez. Em outros casos, existem quadros específicos dentro 

de programas exibidos à noite. A revista eletrônica semanal, o dominical Fantástico da 

Rede Globo de Televisão, em 2009, exibiu o quadro Liga das Mulheres, apresentado 

por Renata Ceribelli, mostrando quatro mulheres com perfis diferentes e uma 

psicanalista acompanhando e aconselhando a vida cotidiana das participantes. O quadro 

Menina Fantástica é anual e se tornou um quadro fixo, sempre apresentado por uma 

modelo ou atriz, e investe na seleção e escolha de uma menina que se tornará modelo. 

Para isso, conta com jurados que a cada quadro avaliam o desempenho de cada 

candidata.  

Todos estes programas e quadros investem em subjetividades, ao procurarem 

discutir os dilemas das mulheres em torno do corpo: estética e saúde; do 

comportamento: trabalho, casamento, família; ou práticas: de adereços, artesanato, 

culinária, coluna social. Ora, entrevistando celebridades, vasculhando suas vidas, 

colhendo seus depoimentos para mostrar ao público feminino, que eles são “humanos” 

como todos e “iguais a você”, e tem lá seus problemas. Ora, apoiados em especialistas 

como, médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, economistas, estilistas, 

gastrônomos, nutricionistas, esportistas, advogados, arquitetos, aptos a falar sobre 

qualidade de vida, projetos sociais, meio ambiente, trabalho, alimentação, cuidados com 

os filhos, casamento, amor, ciúmes, saúde da mulher, felicidade, voluntariado, caridade, 

solidariedade, respeito, limites, e outros temas e assuntos que vão se desdobrando 

conforme os quadros, os temas e debates abordados.  

Todas as mulheres são convocadas a assistir tais programas na televisão, ou a 

acompanhar pela internet suas páginas, participarem das comunidades internas, ler e 
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postar mensagens nos blogs, discutir nos fóruns, acessarem os chats de discussão, enviar 

uma mensagem aos apresentadores e apresentadoras, sejam as donas de casa que não 

trabalham e ocupam parte do seu dia assistindo televisão; sejam as mesmas donas de 

casa, trabalhadoras, estudantes, profissionais liberais, executivas, casadas, solteiras, 

ávidas por participar, acompanhar, seguir, observar, aderir, denunciar e expor seus 

sentimentos, problemas e aflições. 

 

Uma Etnografia do Programa Márcia: 

Meu primeiro contato com a Rede Bandeirantes de Televisão ocorreu em agosto 

de 2009. Enviei um e-mail solicitando uma entrevista com o jornalista e apresentador 

José Luiz Datena e com a apresentadora Márcia Goldschimidt. Não obtive retorno e 

insisti algumas vezes junto à produção dos dois programas, sem conseguir uma resposta 

satisfatória. Falar com a produção de José Luiz Datena é quase impossível, mas um dia 

aconteceu o inesperado, um contato com uma produtora de platéia do Programa Márcia. 

Retomei o contato com a produção do Programa Márcia no início de 2010. 

Vasculhava nos sites das emissoras um jeito de falar com as produções para assistir as 

gravações dos programas de auditório, Programa Casos de Família e Ratinho do SBT – 

Sistema Brasileiro de Televisão; Programa Márcia na Rede Bandeirantes de Televisão. 

Acabei por descobrir, via SBT, o telefone de caravanistas que são autorizados a 

organizar o público que participará das gravações. No caso da Rede Bandeirantes falei 

diretamente com a responsável pela produção de platéia do Programa Márcia, Rosana 

Marcondes, sem necessitar contato com as caravanistas, pois a produtora de platéia 

demonstrou-se receptiva.  

Por telefone, Rosana ouviu atentamente sobre a minha pesquisa de doutorado, o 

meu interesse em assistir a gravação de um programa na platéia e a possibilidade de 
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entrevistar Márcia Goldschimdt. Simpática, passou seu e-mail e números de celulares 

para mantermos contato. Em relação à entrevista deixou claro que somente o diretor e a 

apresentadora poderiam decidir, mas retornaria, quando fosse possível, com a melhor 

data para eu assistir a gravação do programa. Informou também que o Programa Márcia 

seria “repaginado” e desde então, as gravações não aconteciam no mesmo ritmo. Em 30 

de julho, Rosana enviou uma mensagem avisando que no sábado, 14 de agosto de 2010 

haveria gravação. 

Num sábado típico de inverno, muito frio e garoa, saí do meu trabalho na 

Uninove e fui direto para o Morumbi nos estúdios da Band54. Cheguei às 13h30min e na 

recepção pediram para eu aguardar, por não haver confirmação de gravação do 

Programa Márcia naquele sábado. A recepcionista informou que as gravações ocorria 

durante a semana; no entanto, chamaram a produtora Rosana, que veio ao meu encontro 

na recepção. Márcia gravaria alguns programas sem convidados, que iriam ao ar no mês 

de setembro. Coloquei o crachá de visitante e adentrei numa área grande e aberta na 

qual se localiza os dois estúdios de gravação dos programas de entretenimento. 

Rosana me pediu para esperar na lanchonete ou na tenda branca onde ficam as 

pessoas que vem nas caravanas. Enquanto fumava um cigarro, contou-me que é 

integrante da produção desde maio de 2007. Fiquei sozinha na tenda por alguns 

minutos. Em seu interior havia bancadas de madeira para se sentar e mais nada. Tomei 

um café enquanto via os produtores do Programa Márcia e do Programa Formigueiro 

andarem de um lado para o outro e comentarem sobre o “ídolo” da casa: Datena. 

Naquele sábado pela manhã, Datena saiu dos estúdios de jornalismo, que ficam ao lado, 

e foi tomar café na área do entretenimento e todos ficaram muito contentes com sua 

visita repentina. 

                                                           

54  A Rede Bandeirantes de Televisão é chamada de Band, José Luiz Datena afirma ter elaborado esse 
“apelido” quando ainda era repórter futebolístico.  
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Conheci mais dois produtores do Programa Márcia, Camila, produtora executiva 

e Paulo, produtor e organizador do programa. Os dois me contaram que estudaram na 

Universidade Metodista e cursaram Rádio e Televisão; disseram que os produtores dos 

programas de entretenimento são formados em rádio e TV, enquanto os produtores e 

pauteiros dos programas jornalísticos são formados em jornalismo, muitos vindos da 

Metodista e da Unisa. Desconfiados, perguntam-me o que faço e porque estava ali 

querendo assistir às gravações. Respondo que sou professora universitária, leciono na 

Uninove no curso de Psicologia, faço doutorado na PUC-SP, em Ciências Sociais, e que 

o Programa Márcia é um dos objetos de minha pesquisa. Os dois saem e, mais tarde, 

Rosana volta. Conta que os produtores e o diretor do programa suspeitam que eu seja 

uma jornalista; que vou fazer uma crítica desfavorável à Márcia e isso será veiculado 

nos próximos dias. Ela disse ter sido categórica com um “não”, que não se tratava de 

uma jornalista, e sim de uma pesquisa acadêmica, mas também afirmou que a suspeição 

não era à toa, uma jornalista havia se “infiltrado” na platéia e escrito o que bem quisera 

sobre o programa, deixando a todos furiosos.    

Rosana Marcondes anda com dois celulares e estava atenta com a chegada das 

caravanas e dos lanches. Avisa-me que para circular nas dependências da Band eu 

precisaria colocar uma pulseira e coloca uma em meu pulso. Chegam as primeiras 

caravanas vindas de cidades da Grande São Paulo: Guarulhos, Santana do Parnaíba e 

Osasco; dos bairros mais afastados vieram as caravanas de Perus e Penha; todos se 

conhecem, fazem uma festa dentro da tenda, com beijos e abraços. Enquanto os lanches 

são distribuídos – misto frio, coca-cola, bala de goma e bolo Laura de chocolate – as 

pessoas se arrumam como podem, penteiam os cabelos, passam batom e blush. É tanta 

gente junto, que muitos ficam do lado de fora para conversar ou fumar. As pessoas 
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falam alto e riem o tempo todo, vendem Avon, Demillus e rifas. Rosana me diz: “não 

gravamos há um mês e hoje é uma festa!” 

A figurinista Mônica é chamada. Pergunto se ela é figurinista de Márcia. 

Sorrindo responde que não mas que seria “um prazer”. Seu trabalho é vestir e ajeitar um 

pouco o público, principalmente aqueles que ficarão nas primeiras fileiras ou muito 

próximos da apresentadora. Ela traz algumas peças de roupas, camisas em tons sóbrios 

ou neutros, como marrom e preto para os garotos que estavam apenas de camisetas, 

casaquinhos para as moças que estão com vestidos ou blusas decotadas para se 

recomporem. Uma garota esfuziante grita: “agora vou dizer eu vim na Band!”  

Fiquei olhando e observei a quantidade de senhoras simples que ali estavam  

ávidas em participar. Umas estavam mais arrumadas com “roupas de sair”, cabelos 

escovados, unhas pintadas; outras, mais humildes e simples, vestiram o que tinham, 

sãodonas de casa, evangélicas, solteiras, casadas, separadas, mulheres com os rostos 

sofridos, mulheres desdentadas, um velhinho e dois rapazes; todos vieram passear, 

distrair, saíra de suas casas para ver a televisão por dentro, participar de perto do 

programa, felizes e animados. Aproximo-me de uma senhora e ela me diz sorridente: 

“nós somos macacas de auditório.” 

Conheço Beth, a caravanista profissional da Penha, que ganha um pequeno 

cachê da Rede Bandeirantes para poder levar as pessoas aos programas de auditório da 

emissora. Conversa comigo e diz que seu trabalho é o de organizar as caravanas; que 

todos se conhecem, porque frequentam assiduamente os programas de auditório, em 

todas as emissoras de televisão; passa-me seu telefone e me convida para assistir “ao 

vivo” ou “gravar” qualquer programa, como do Jô Soares, Gugu, Hebe Camargo, Silvio 

Santos, Ratinho e outros. Beth guarda o seu lanche e vai até o café com outra senhora; 
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precisa preencher uma planilha de controle para a produção do programa com o nome, 

RG e autorização dos pais para os jovens menores de idade que vieram em sua van. 

Impressionou-me a quantidade de garotas e garotos novos com idade entre 14 e 

17 anos que fazem parte de um fã clube Márcia, mantém comunidades no Orkut, 

Facebook e Youtube, blogs, fotoblogs de Márcia. Eles reverenciam Márcia, postam 

mensagens em sua homenagem, colecionam tudo sobre a vida da apresentadora, as fotos 

e entrevistas que saem nas revistas especializadas de televisão e de celebridades, 

seguem seus “passos” no Twitter. Apesar do frio, as meninas trajavam mini-saias, 

decotes e sandálias de salto. Uma menina sozinha logo foi encaminhada para a tenda, 

muito antes das caravanas chegarem. Pele bem clara, cabelos compridos lisos, tingidos 

de preto, usava óculos e vestia roupas pretas, incluindo os sapatos altíssimos. Chamava-

se Giovanna e tinha apenas 14 anos. Perguntei-me por que uma menina de 14 anos 

assistiria o Programa Márcia e fui descobrindo que ela e outras adolescentes se 

“reconhecem”, almejam um dia se “tornar”, se possível “encarnar” o melhor papel de 

Márcia: a de órfã e gata borralheira que um dia virou uma princesa, tal qual o conto de 

fadas. Esse é o fascínio subjetivo que ela exerce.  

A adolescente contou-me que é fã de Márcia desde criança, mas não sabia ao 

certo quando começara a ver seus programas. Lembrou-se apenas que todas as tardes 

sentava no sofá junto ao avô para assistir Márcia. Agora, aos 14 anos, é integrante do fã 

clube oficial Márcia Goldschimidt e quer se “espelhar” no modelo de vida da 

apresentadora: o de uma mulher bem sucedida. Outras duas meninas trajando blusas 

com micro-saias, meias calças pretas e saltos pretos, chamavam atenção no meio de 

tanta gente. Irmãs gêmeas e frequentadoras assíduas são conhecidas da produção e do 

diretor do programa, que ao passar para observar o público presente cumprimenta as 

duas com beijos e sorrisos. Quando entramos no estúdio noto que ambas ficaram 
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durante as gravações se alternando ao lado da apresentadora, quiçá atrás dela. Isso era 

tudo que elas queriam naquele momento, ficar ao lado da “semideusa” Márcia.  

Chega a hora da gravação. Temos que atravessar por um corredor estreito que 

separa os dois estúdios de gravação dos programas de entretenimento. O estúdio maior, 

com poltronas almofadadas cor de chumbo, está sendo preparado para a gravação do 

programa “O Formigueiro”; depois, quase em anexo, encontra-se o estúdio menor e 

mais simples onde gravam o “Programa Márcia”. Como se estivéssemos numa arena, de 

um lado fica o auditório em semicírculo, do outro, as duas principais câmeras, incluindo 

uma que faz a panorâmica do auditório, e um palco para a apresentação de bandas e 

convidados. Como foi avisado que não haveria gravação com convidados e que tudo 

seria rápido, os produtores providenciaram um trio sertanejo para se apresentar antes do 

início das gravações. É preciso enfatizar que todo programa de auditório investe em sua 

platéia e esta, de alguma maneira, tem que sair satisfeita. Manter a alegria de quem veio 

de tão longe é o mínimo que uma produção pode fazer; a banda tocando para as pessoas 

dançarem manteria o “calor” do entretenimento, para as longas horas de gravação que 

estariam por vir.  

O cenário era cafona por demais. Todo ele em tom alaranjado e vermelho. As 

cadeiras de plástico avermelhadas combinavam com a letra “M” gigante, também 

vermelha, marca registrada do programa. Em baixo do “M” havia um acesso e uma 

passarela por onde Márcia passaria cumprimentando a platéia e se dirigindo à sua 

cadeira. Para ornar, o carpete cinza escuro e os tapumes que faziam as divisórias em 

relevo bege claro, que, por conta da luz, tendia para o dourado. A cadeira na qual 

Márcia se sentaria fazia a diferença: mais alta que as outras, acolchoada na cor preta, ao 

lado um notebook prateado para Márcia “fingir” que acessava o seu twitter e recebia 

mensagens dos telespectadores. 
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Figura 1: Auditório do programa Márcia. Acima observa-se o “M” que compõe o cenário. À direita está 

a poltrona e o laptop de Márcia Goldschmidt (Foto: Lúcia Soares) 

 

 Rosana me informa que serão gravados dez “programas cabeças”. Explica que 

Márcia entrará, apresentará o tema do programa, fará seus comentários e o encerrará; 

trocará a roupa e voltará para gravar outro programa. Tudo rápido, e as gravações 

previstas para terminar por volta das 18h00. No entanto, já eram quase quatro da tarde e 

estávamos dentro do estúdio com a apresentação de um trio sertanejo para “animar e 

esquentar a platéia”. Em seguida, depois de dançarem, todos são alocados em seus 

respectivos lugares, as bolsas e sacolas são escondidas, é realizado um rápido ensaio 

sobre os sinais que serão dados para bater palmas a cada intervalo ou em momentos 

específicos do programa.  

Luzes, câmeras, a gravação vai começar. A platéia bate palmas em alto e bom 

som. Márcia entra friamente, com um sorriso fake, pronuncia as primeiras palavras para 
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a câmera e cumprimenta a platéia. Parece uma boneca adulta: estatura média, corpo 

esguio, seios de silicone. Olho em seu rosto, percebo as marcas das plásticas e o botox; 

sobrancelha desenhada e pintada de castanho, cabelos castanhos sobre os ombros, 

batom cor da boca, unhas das mãos pintadas de preto. Veste uma calça jeans preta e usa 

um sapato preto baixo - são os “coringas” - apenas as blusas e os acessórios serão 

trocados ao longo das gravações. 

Márcia não interage com a platéia e tem um “truque” com uma das câmeras que 

sugere estar falando e olhando para alguém do seu lado, mas não está. O momento 

indicado de intervalo comercial ou para os merchands, a platéia é instruída a bater 

palmas; Márcia fala “no ponto” com o diretor do programa e bebe água. Mais uma vez a 

platéia bate palmas para retornar à gravação. Márcia comenta sobre a reformulação do 

programa, com novos quadros como o “Espelho, Espelho meu Express”, entrevistas e o 

seu endereço no Twitter. O cameraman Kiki é o único que de fato consegue interagir 

com Márcia, enquanto ela fala, ele a imita e não é censurado, mas num determinado 

momento uma garota explode de rir. Ao ser questionada por Márcia sobre o porquê das 

risadas, a garota aponta para o câmera, é o momento privilegiado que Márcia esboça 

uma brincadeira com a platéia ao falar de Kiki. Todas as outras vezes em que vai 

perguntar algo para o público ou quando alguém vai responder ao microfone há um 

ensaio prévio, tornando-se muito superficial. 

As palmas podem ser, e são repetidas várias vezes, pois o som tem que ser alto e 

forte. Isso vai cansando, as pessoas começam a se desanimar. Pausa. A psicóloga 

Mariana Mies Spina entra a cada bloco para tecer comentários e referendar o tema 

apresentado por Márcia, como traição, ciúmes, confiança, inveja, amizade, entre outros. 

Nem sempre a luz está boa, há problemas com o enquadramento de Mariana, e isso 
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exige regravações. Mas ela, bem treinada, entra em cena com o texto decorado, o olhar 

para a câmera e os trejeitos alinhavados.  

A gravação de “programas cabeças” foi concebida para fazer a passagem entre o 

“antigo” e o “novo” Programa Márcia, que estreou na segunda quinzena de setembro de 

2010. No formato anterior havia um quadro chamado “Decisões da Vida” da Rede 

Telemundo – depois veio a fazer parte da programação vespertina da Band sendo 

exibido no horário das 14h30 e 15h30 –, no qual a apresentadora comentava o tema do 

episódio do dia, sugerindo a reflexão da platéia e do telespectador para cada “caso 

dramático” apresentado. Naquele sábado a previsão era gravar quatro programas 

cabeças, mas foram gravados dez.  

O desconforto do público começou na gravação do quarto para o quinto 

programa, quando comunicaram a gravação dos dez programas. Irritadas com as 

exigências para bater palmas altas, para não se mexerem nas cadeiras houve um 

princípio de protestos, quando um rapaz se negou a bater palmas. A produção resolveu 

fazer um intervalo de uns quinze minutos para que as pessoas pudessem ir ao banheiro, 

bebessem água ou trocassem de lugar. Levantei-me para me mexer um pouco, o corpo 

todo dolorido, bebi água. As gravações continuariam.  

Rosana aproximou-se do rapaz perguntando em qual caravana ele tinha vindo, 

informou que para estar ali era obrigatório bater palmas. Aproximei-me de uma senhora 

da caravana da Penha, e ela disse: “isso aqui parece uma prisão, não pode nada!” 

Enquanto isso, o rapaz tido como intransigente, afirmou que não bateria mais palmas, 

porque “Márcia era uma falsa”. Ele foi retirado do estúdio e a caravanista Beth que o 

trouxe passou por repreensão da produção.  

A reclamação maior do público contra Márcia era: “ela não sorri”, “não tira uma 

foto”, “não dá um autógrafo”, “não brinca”, “não fala com ninguém”. As velhinhas e 
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mulheres que circulam por vários programas de auditório se queixaram da antipatia e 

frieza da apresentadora, não se conformavam de estar ali, tão perto, do lado, e se quer 

serem vistas, notadas, não receberem um gesto de carinho, uma palavra, um suspiro. Ao 

contrário, começaram a desfiar nomes de outros apresentadores – como Hebe Camargo, 

Gugu e Silvio Santos – citados com um leque de elogios como: fofos, fantásticos, 

maravilhosos, humanos, bem humorados, divertidos. Estes sim, considerados 

apresentadores “natos”, irreparáveis. A senhora da caravana da Penha fez-me rir 

contanto que acompanha Márcia desde sua estréia no SBT, há quinze anos atrás, e disse: 

“ela era pior, bem pior... parecia um cavalo, hoje melhorou um pouquinho no trato”, 

completou lembrando que ainda guarda a camiseta que ganhou de brinde do programa.  

Voltamos às gravações, que terminariam depois das 20h00. Márcia balbucia um 

“obrigada a todos e boa noite”, seca, e sem tirar fotos com os jovens do seu fã-clube – 

inclui-se aí a frustração de Giovanna – que tentaram sem sucesso se aproximar da 

apresentadora. Eu estava cansada e exausta, na saída me despedi de Rosana e fui 

convidada a voltar quantas vezes eu quisesse para outras gravações, para conversar com 

os produtores do programa, etc. Rosana chama uma caravanista e pergunta sobre uma 

moça que queria participar da “transformação” oferecida pelo programa no quadro 

“Espelho, Espelho Meu”, mas é informada que a moça desistiu. Todos se despedem e 

saem correndo para as vans, que estão a postos do lado de fora, e ganham uma caneta de 

brinde com a marca “M” do programa. Peguei uma carona com a caravana da Penha até 

a Avenida Nove Julho com a Avenida Cidade Jardim, e segui rindo com eles do 

Morumbi até o Itaim Bibi. O rapaz que fora expulso das gravações tentava justificar o 

porquê não bateu palmas para Márcia, chamando-a de falsa, o motorista corria. Eles 

ainda tinham que chegar na Penha. 
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Programa Márcia: 

O Programa Márcia sempre começa com um “boa tarde” da apresentadora, que 

em seguida informa quais quadros serão exibidos, ou se haverá entrevistas com algum 

convidado. Segue então com frases e chamadas repetitivas que anunciam a melhor 

maneira de contatar o programa, assisti-lo; receber mensagens de Márcia no celular; de 

se inscrever em um dos quadros apresentados: “Espelho, Espelho Meu; Volta pra Mim; 

“Ver pra Crer”, “Agência Virtual”, “Surpresa na Platéia”, “SOS Tudo de Bom”. 

Interação e interatividade por meio de mensagens que podem ser enviadas por SMS 

(sistema de mensagens curtas), Twitter (microblog), blog e e-mails dos programas.  

 

 

Márcia Goldschmidt. Foto: Vinícius Stassola 
55 

 

Quem se reconhece no discurso de Márcia é justamente quem participou da 

gravação do programa, na platéia e as telespectadoras e telespectadores que estão em 
                                                           

55 http://www.band.com.br/marcia/ 
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casa. Na tabela comercial da Rede Bandeirantes de Televisão, no qual apresenta o perfil 

da audiência, o “Estudo de Perfil e Qualificação” do Programa Márcia informa que sua 

exibição é de segunda a sexta-feira, no horário das 16:00 e 17:15, Sexo: 39% de homens 

e 61% de mulheres; Faixa Etária: de 4 a 11 anos, 7%; de 12 a 17 anos, 7%; de 18 a 24, 

9%; de 25 a 49, 36%; de 50+, 41%. Classe Social: AB 29%; C 52%; DE 19%.56   

 Ao olharmos os dados nota-se que a maioria dos telespectadores é composta por 

mulheres, com mais de cinqüenta anos de idade, pertencentes à emergente classe média, 

a classe C. As crianças e os jovens também acompanham o programa, assim como os 

homens, o programa além de se dirigir às mulheres, se dirige às famílias. 

 O programa se apropria de uma rede de instituições de saber com seus discursos 

médicos, psicológicos, psicanalíticos, assistenciais, estéticos, e os recodificam, 

transformam e multiplicam em inúmeros programas, matérias e reportagens. O discurso 

não é “transparente ou neutro”, já afirmava Foucault em a “Ordem do Discurso”, neste 

ângulo Márcia explora o jogo entre desejo e poder, na medida em que ela mesma é o 

objeto de desejo das mulheres telespectadoras que se identificam na idade, mas que não 

tem sua aparência jovial repaginada da qual sonham e querem se apoderar. 

 No “Programa Márcia”, quem fala e quem diz é a apresentadora ao proferir 

enunciados e análises. Entre 2007 e 2008, a vinheta de abertura do programa mostrava 

Márcia andando por uma alameda entre edifícios e pessoas. Sua voz em “off” dizia: 

“histórias, gente como eu e você, dramas e conflitos, alguém vai te ouvir. Mexeu com 

você, mexeu comigo.” O enunciado: “mexeu com você, mexeu comigo”, que Márcia 

ainda recorre diariamente no seu programa, dá à apresentadora um estatuto de verdade 

de mulher confiante e experiente; pressupõe uma posição superior em relação às suas 

telespectadoras, porque sabe o que as pessoas precisam. Ela pode defendê-las e 

                                                           

56 www.band.com.br/comercial/audiência.asp 
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aconselhá-las sobre suas vidas no casamento, na família, nas relações com os vizinhos e 

amigos, seu comportamento no trabalho, cuidados estéticos com o corpo, sua saúde, etc. 

Fazendo com que as pessoas se reconheçam nessa frase reconfortável, sentindo-se 

protegidas por alguém que saia em sua defesa dos seus direitos, de casar, de manter sua 

família, de intervenções estéticas, de reeducação alimentar, enfim, tudo que possa 

transformar suas vidas.   

Em suas reflexões sobre traição no casamento afirma: “Eu acredito que, duas 

coisas nesse assunto, o que move todo o ser humano é falta de qualquer coisa. A falta de 

dinheiro, a falta de produtividade; a falta de alimentação faz com que você coma, a falta 

de saúde faz com que você se cuide e pratique exercício, e a falta também faz com que 

você busque outro parceiro. Falta do quê? Isso é problema do parceiro. ‘É porque eu 

não supri!’, deixa isso pra lá, isso é um problema dele. A falta é que move o ser 

humano. Então, alguns homens e mulheres precisam de várias relações tentando suprir 

uma falta que eles sentem e que eles pensam que será suprida através de novos 

parceiros. E normalmente não é. E vai outro parceiro, outro parceiro, outro parceiro. Se 

você é daqueles que busca muitos parceiros, pare para pensar, porque você está sentindo 

falta do quê. Primeiro identifique a falta e depois você vá atrás da solução.”57   

Márcia fala com segurança e domínio em suas análises sobre relações pessoais, 

comportamento de casais, procurando trabalhar as subjetividades da mulher na esfera 

social gerando outros modelos mutáveis e formas de conceber suas próprias vidas, suas 

múltiplas e infindáveis questões, relações, papéis e cuidados para consigo e sua família. 

O seu programa opera como um agenciamento coletivo de enunciação que vai 

                                                           

57 Este comentário foi extraído do Programa Márcia exibido no dia 26/05/10, no quadro “Decisões da 
Vida”, com o tema: “Como Evitar a Traição no Casamento?”. 
http://www.youtube.com/watch?v=uj8DZ5TsaNY Acesso: 18/10/2010. 
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atravessar suas telespectadoras, assim suscitando a captura, a adesão e participação, 

além do modo como fabricam e produzem seus anseios, necessidades e carência. 

O programa investe em “conselhos”, em recomendações, na melhor forma de 

agir, pensar, fazer, falar. Na maneira de como se governar, policiar, denunciar os 

malefícios que acontecem consigo e com os outros.  

O Programa Márcia sempre se apoiou em especialistas, como a psicóloga e 

“consultora de comportamento” Mariana Mies Spina e atualmente o cirurgião plástico 

Dr.Robert Rey, conhecido como “Dr. Hollywood”. No Programa Márcia, de janeiro a 

setembro de 2010, um quadro permanente foi o “Decisões da Vida” – da Rede 

Telemundo Communications Group Inc. Márcia apresentava o que as pessoas iriam ver, 

dava palpites, convidava o telespectador a pensar sobre determinada situação, e os 

comentários ficavam a critério da psicóloga Mariana Mies Spina. Ela analisava o tema 

exposto no quadro, numa mesma segmentação: traição, ciúme, inveja, discórdia, 

violência doméstica, disputa, prostituição, infidelidade, pronunciando um discurso 

moral e aconselhador para quem está assistindo, vendo, olhando, escutando. 

O estatuto de conselheira, amiga e mulher bem sucedida – agora também 

considerada fina e chique – conferido à apresentadora Márcia foi construído ao longo 

dos seus quinze anos a frente de programas de auditório televisivos. Márcia 

Goldschmidt foi “descoberta” por Silvio Santos, quando este comprou os direitos 

autorais para implementar um programa de auditório nos moldes do programa de 

relacionamentos “conflituosos”, “Ricki Lake Show” apresentado pela atriz 

estadunidense Ricki Lake. A investida precisava de um rosto novo e nos testes 

promovidos pelo SBT, Márcia foi a aprovada. Em seu currículo contou o programa que 

apresentava na Rede Mulher, o título de empresária de uma agência de relacionamentos 
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e casamentos, e ter sido assistente de produção de shows de artistas brasileiros na 

Europa.  

A favor de Márcia estava a sua própria história de vida que poderia ceder 

elementos suficientes para uma série de episódios, temas e quadros dos seus programas, 

ou uma novela folhetinesca. Com idas e vindas, sofrimentos e lágrimas, dramas, 

comédias, suspenses e um final feliz invejável para muitas mulheres que sonham com a 

“sorte grande”, “o bom partido”, “o amor da minha vida”, simplesmente conhecer um 

europeu com nome espetacular, supostamente de uma família aristocrática, separar-se – 

porém, mantendo o sobrenome auspicioso –, casar-se com outro europeu e ter um filho, 

separar-se novamente, tornando-se, como ela mesma se auto-intitula: uma 

comunicadora. Não por acaso, o nome da agência de relacionamentos e matrimônios e 

do seu primeiro programa televisivo chamavam-se Happy End.  

Confundir a vida real com um papel televisivo pode ser um trunfo e tem suas 

vantagens, desde que se saiba como explorar ao máximo este recurso. Márcia aprendeu 

muito bem a usar tais artifícios ao investir em “lições de vida”, “na própria 

experiência”, no bordão “mexeu com você, mexeu comigo”, ao escrever livros com 

dicas e conselhos “apenas para mulheres”58, ao vestir a capa de mulher bem comportada 

e bem sucedida, trocando-a quando preciso, pelas vestes e papel das princesas dos 

contos de fada, tanto faz se da Gata Borralheira ou Cinderela.  

No livro “Dicas para Um Primeiro Encontro com Final Feliz”, Márcia enfatiza:  

Fiz o que tenho feito todos os dias, nesses últimos dez anos, como 
match maker e, nesse último ano, como apresentadora do único 
programa sobre relações afetivas na televisão brasileira. 
Sei que minha profissão pode parecer estranha, mas ela é cada dia mais 
necessária. Vivemos numa época em que as pessoas têm de correr e 

                                                           

58 Márcia Goldschmidt é autora de livros de auto-ajuda, entre eles “Amor sem Dor: 20 estratégias para 
mudar sua vida amorosa já!”; “Dicas para um Primeiro Encontro com Final Feliz”, ambos com o aviso 
“só para mulheres”. E “Poder Sexual Feminino: você sabe usar o seu?”.  
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brigar muito pelo sucesso profissional. Não há mais tempo sobrando 
para se dedicar à vida pessoal e amorosa. 
Talvez por isso estejamos tão insatisfeitos. 
O amor é alimento do espírito e dinheiro nenhum pode comprá-lo. 
Eu dedico minha vida ao amor e à felicidade... dos outros! (1996: 92).  
 
 

Na apresentação deste livro consta que Márcia morou na França por seis anos, 

estudando e desenvolvendo técnicas de relacionamento afetivo, o que lhe autoriza a se 

apresentar como a primeira consultora em relacionamentos afetivos no Brasil. Quais 

técnicas estudas e de que maneira foram desenvolvidas, não sabemos, ela não informa.  

Pressupõe que a sua história de vida impregnada de problemas emocionais 

familiares, casamentos com homens estrangeiros e ascensão social, permite um saber e 

conhecimento oportuno sobre o universo feminino, seus anseios e inseguranças 

captados, trabalhados, reproduzidos e devolvidos compondo uma receita a ser seguida e 

aplicada no cotidiano para conquistar o tão sonhado príncipe encantado e consumar o 

casamento. 

Os conselhos ou dicas são pormenorizados, em relação à motivação de 

emagrecer e o porque conquistar um corpo magro, Márcia dita regras: 

  

Não espere um minuto mais. Até hoje, em minha empresa, apenas 0,5% 
dos homens disseram que gostam de gordinhas (eu disse gordinhas, ou 
seja, até 5 quilos a mais que o peso ideal); os outros 99,5% não querem 
de jeito nenhum mulheres gordas. 
Eu sei, tudo isso é ingrato. Você deve estar pensando: ‘E eles com 
aquelas barrigas enormes?’ 
Vou escrever um manual para eles também não se preocupe. 
E tem mais, se você acha que é difícil emagrecer e parar de comer 
como uma louca, pense no quão difícil é não ter alguém para dividir o 
cobertor. 
...Tenho certeza de que você já está motivada (1996:20). 

 

 Sobre higiene pessoal e maquiagem enfatiza: 

Uma mulher deve sempre usar maquiagem. Leve sim, mas pó, batom e 
rímel são indispensáveis, mesmo em casa. 
A menos que tenha 20 anos e sido eleita miss alguma coisa. 
Não tem nada pior que pele brilhando, lábios sem cor e olho morto. 
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Apenas um adendo: depilação. A coisa que mais me revolta é ver uma 
mulher de bigode. Se você não quer depilar clareie (1996:22).    
  

Leio tudo isso e a figura de Márcia aparece na minha mente, é como se ela 

estivesse em “close” na televisão, de blusa preta, arqueando a sobrancelha, balançando a 

cabeça, tentando franzir a boca, falando diretamente para a platéia e para o público 

telespectador o que é preciso fazer para melhorar a sua vida e a sua aparência, como 

todo sacrifício será recompensado – no caso pelo “bom partido”, status e ascensão 

social via casamento –, desde que a leitora seja obediente, e se conscientize dos passos 

que tenha que dar para conquistar sua felicidade. E assim sendo, a reforma começa no 

corpo; primeiro emagrecer, aprender a se vestir, a se maquiar, a cuidar das unhas e dos 

cabelos, tudo para “arrumar” um homem.  

Márcia nasceu na capital de São Paulo. Seu verdadeiro nome ou “nome de 

solteira” é Márcia Marcelino, indicando a procedência de família humilde. Sua infância 

foi conturbada, ficou órfã cedo, morou com várias famílias, segundo ela mesma, passou 

fome e humilhações nas casas; na escola adventista na qual estudou como bolsista, 

ficava apartada dos jogos e brincadeiras. Preterida, como num passe de mágica dos 

contos de fada, quando jovem, foi morar e trabalhar na França como assistente de 

produção59. Em Paris conheceu o homem com quem viria a se casar o “barão” Cyril 

Rudolf Maximilian von Goldschmidt-Rothschild60, e assim conseguiu e procurou 

conservar o sobrenome Goldschmidt. O marido-barão já tinha experiência no ramo 

agência de matrimônios. O casal veio para o Brasil e abriu, em São Paulo, a agência de 

relacionamentos e matrimônios. 

O “sucesso” do empreendimento foi tamanho, eram tantas pessoas que 

procuravam a agência para encontrar a sua “cara metade”, o “par perfeito”, que em 

                                                           

59 http://veja.abril.com.br/090909/todos-querem-ficar-marcia-p-126.shtml Acesso 30/10/2010. 
60 http://veja.abril.com.br/200808/p_122.shtml. Acesso 30/10/10. 
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pouco tempo, Márcia estava na mídia concedendo entrevistas sobre relacionamentos, 

principalmente namoro e casamento. O marido investiu para que Márcia se tornasse 

apresentadora de televisão e ela também escutou o conselho de uma jornalista, visto a 

sua suposta desenvoltura e habilidade para ajudar as pessoas.  

Se o início da sua carreira televisiva no SBT decolou, conquistando um público 

das chamadas classes populares, C e D, com programas populares rotulados de 

“lavagem de roupa suja no vídeo”61 que incidiam sobre o comportamento, o 

relacionamento e os questionamentos dos efeitos subjetivos que causavam no 

telespectador, mas que alavancaram os índices de audiência da emissora e a adesão de 

anunciantes, ávidos em vender seus produtos, na Rede Bandeirantes de Televisão, 

Márcia amargou severas críticas e ostracismo. 

Quando foi para a TV Bandeirantes, Márcia continuou investindo em programas 

de relacionamentos que exploravam relações conflituosas de pessoas que acreditavam 

poder resolver seus problemas de outra maneira diante das câmeras. No entanto, ao 

serem incitados, se ofendiam, trocavam acusações e até tapas. Márcia ficou conhecida 

como “barraqueira”. Sua imagem marcada espantou os anunciantes e a apresentadora 

viu declinar sua audiência. Era preciso então mudar. 

Márcia foi afastada por dois anos da Rede Bandeirantes, ainda com o contrato 

assinado, ou como se diz no meio televisivo: “foi posta na geladeira”, estava fora da 

grade horária da emissora. Era preciso esfriar e ao mesmo tempo repensar numa volta 

triunfal. Para isso a imagem de Márcia deveria ser “transformada”, passar por um 

makeover e foi o que aconteceu. Morando entre São Paulo e Miami, a mídia divulgava 

suas mudanças, principalmente as estéticas. Aos poucos deixou de ser loira, investiu na 

imagem de mulher fina e chique, que lê, viaja, fala línguas, cuida da própria casa, da 

                                                           

61 http://veja.abril.com.br/200897/p_114.html. Acesso dia 30/10/10. 
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educação do filho, é calma e religiosa – aderiu à Cabala, vertente do judaísmo praticada 

por Madonna e outras “celebridades”. 

Não obstante, o quadro de maior audiência, mais esperado, divulgado, conhecido 

é “Espelho, Espelho Meu”, no qual as participantes passam por uma série de 

intervenções estéticas, às vezes até cirúrgicas, para ressurgirem como fênix. O termo 

extreme makeover iniciou-se com um programa com o mesmo nome no canal People 

and Arts. A cada episódio os participantes selecionados se sujeitavam a uma reeducação 

alimentar, estadias em spas com muitos exercícios físicos, terapêuticas médicas, 

cuidados estéticos e cirurgias plásticas. Depois surgiu o programa “Extreme Makeover: 

Home Edition”, traduzido como “Extreme Makeover: Reconstrução Total.” Atualmente 

é exibido pelo canal Discovery Home Health, da Rede Discovery Channel Brasil62, na 

televisão fechada. Neste programa, famílias que necessitam reformar suas casas ou 

garantir uma nova moradia recorriam a uma equipe de arquitetos, engenheiros, 

designers e outros técnicos para construir ou reconstruir suas residências e 

conseqüentemente suas vidas.  

Na esteira da reconstrução total, outros programas surgiram principalmente os de 

estética corporal. Os makeover que intervém diretamente sobre o corpo explodiram na 

TV fechada, “Perder para Ganhar”, “Garota Silicone”, “Dez anos mais Jovem”, “Em 

busca da Perfeição”, “Peso Perdido”, “Escultores de Corpo”, “Corpo em Evidência”, 

“Plástica Perfeita”, “Superbonita-Transforma”, “Noivas Fora de Forma”, entre outros. E 

ainda, os programas que incidem sobre o comportamento das pessoas, a maneira de se 

vestir, hábitos alimentares, gastronomia, estilos de vida, educação dos filhos, 

casamento, sexo, todos com a proposta de uma “reconstrução” de vida. Neste segmento 

temos: “Alternativa Saúde”, “Você é o que Você Come”, “Emeril: Ecogastronomia” 

                                                           

62 O Programa “Extreme Makeover: reconstrução total” passou a ser exibido no canal pago Discovery 
Home Health.. 
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“Supernnany”, “Adolescentes Rebeldes”, “Socorro Tenho Filhos”, “Noivas 

Neuróticas”, “O Casamento dos meus Sonhos”, “Troca de Esposas”, “Fashion 

Television”, “Tamanho Único”, “Mude o meu Look”, “Esquadrão da Moda”, “Tudo de 

Sexo com Dr.Drew”, “Falando de Sexo com Sue Johanson”, e mais uma profusão de 

outros programas redimensionados a partir destes.  

Não por acaso, os makeovers chegaram à TV aberta, com cópias fiéis de 

determinados programas ou quadros específicos, ou a compra de direitos autorais para 

reproduzir a fórmula integralmente – inclusive com o mesmo nome, a exemplo de 

“Supernnany” e “Esquadrão da Moda” exibidos pelo SBT , “Extreme Makeover Social” 

exibido pela Rede Record – ou ainda, como fez Márcia, copiar nacos de alguns 

programas para por em prática o quadro “Espelho, Espelho Meu”. 

Em “Espelho, Espelho Meu” a participante é escolhida, por meio de carta, e-

mail, Twitter ou SMS. Após a gravação do primeiro depoimento fica afastada da família 

e do trabalho em torno de uma semana a dez dias. Hospedada em um hotel, é 

fotografada “antes”. Para iniciar os procedimentos estéticos, é colocada uma máscara 

em seu rosto, pois durante esse tempo ela não poderá se olhar no espelho. O “suspense” 

gira em torno de não saber o que está acontecendo consigo própria. Assim, a 

participante pode tratar da pele com dermatologista e esteticista facial, tratar os dentes; 

se for o caso, fazer cirurgia plástica abdominal ou lipoaspiração, ou apenas massagens e 

drenagens linfáticas no corpo. Em seguida, tingir, cortar ou alongar os cabelos, pintar as 

unhas, fazer maquiagem, colocar um vestido longo e saltos altos.  

Quando retorna ao estúdio, ela ainda não sabe como está. No programa a família 

e os amigos a esperam. Márcia entrevista a família, fala sobre a participante; em alguns 

momentos são mostrados trechos do depoimento da mesma, comentando o que a moveu 

a fazer a inscrição nesse quadro, o por quê deseja se transformar, o que espera da vida, 
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da família, do casamento ou da possibilidade de encontrar alguém. Amiúde a platéia e o 

telespectador vão se envolvendo naquela história, naquele drama de “baixa auto-

estima”, no qual a apresentadora explora para enaltecer a “transformação de dentro para 

fora”, da vida, do âmago da mulher, daquela mulher que servirá como exemplo de 

conquista, de mudanças para todas as mulheres da platéia e para as telespectadoras. 

Tudo pronto, Márcia busca a participante e pede para ela olhar para a câmera e para o 

espelho, a música é reveladora, a platéia se comove em palmas, gritos e lágrimas. É 

outra mulher, completamente diferente da anterior, a câmera congela a nova imagem, 

fazendo a comparação do “antes” e do “depois”; a “transformação” é inacreditável, ao 

ponto de pensarmos que outra pessoa surgiu no seu lugar. Márcia pede à participante 

que não chore para não borrar a maquiagem e avisa: “para ficar bonita tem que fazer 

sacrifícios”. Ali, diante da platéia Márcia entrevista a participante, pergunta como está 

se sentindo diante da transformação, o que imagina fazer, como será sua vida dali em 

diante. Faz perguntas aos familiares, aos filhos pensam sobre o “novo visual” da mãe, e 

quando casada, pergunta ao marido como vê a sua mulher, o que está sentindo. 

Antes de encerrar o quadro, Márcia agradece a todos que se envolveram na 

“transformação”, as clínicas médicas e estéticas, as clinicas odontológicas, os 

cabeleireiros e maquiadores, ao SPA ou hotel que hospedou a participante, aos 

anunciantes que patrocinam o quadro. Pergunta à telespectadora se ela gostou e quer 

participar, e mais uma vez, divulga como se inscrever e encerra o programa com sua 

“missão cumprida”. 
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Programa Casos de Família: 

 

O “Programa Casos de Família” começou a ser exibido em 2004 de segunda à 

sexta-feira à tarde no SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. Entre 2004 e 2009 esteve 

à frente do programa a jornalista e apresentadora Regina Volpato63. O programa se 

propunha a abordar diferentes temas do cotidiano familiar, debater e contrapor opiniões 

de acordo com o tema escolhido do dia. Para participar era preciso escrever uma carta, 

telefonar para a produção ou acessar a página do programa e enviar um e-mail com 

todos os dados64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63 Depois de deixar o Programa Casos de Família, Regina Volpato mantém um blog 
http://reginavolpato.com.br/blog/category/corrente-do-bem-2/ Acesso 30/10/10. 
64 http://www.osacarolha.info/tv/como-participar-do-casos-de-familia-regina-volpato/ Acesso 30/10/10 
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Regina Volpato. Foto: Roberto Nemanis/SBT65 

Durante estes cinco anos, a apresentadora Regina Volpato quis se afastar do 

seguimento de programas populares polêmicos. Como explica Vera França (2006: 07): 

“explorando dramas pessoais e familiares, resgatando flashes do dia-a-dia, tais 

programas trazem para a tela o cidadão comum, as aspirações e agruras que assombram 

e alimenta as chamadas ‘classes populares’. Os programas populares investem em 

soluções de problemas de relacionamentos incitando bate-bocas e brigas físicas, o 

chamado “barraco”, justamente o que não cabia no estilo da apresentadora. No entanto, 

apesar de prezar a sobriedade, sua imagem foi se desgastando; o “patrão” Silvio Santos, 

queria elevar sua audiência entre o público D e E. O descontentamento de Regina 

Volpato era notado, devido as mensagens postadas em seu blog, e enfim, tudo isso 

motivou sua saída da bancada do programa no início de 2009. 

Fora do ar durante dois meses, chegou o momento da primeira reformulação do 

“Programa Casos de Família”, com a entrada da apresentadora Christina Rocha em 

maio de 2009. Christina Rocha tem um trabalho extenso na televisão. Quando ainda 

instalada no Rio de Janeiro apresentou na TVS o programa “O Povo na TV”, contratada 

pelo SBT, e apresentou os programas “Show da Tarde”, “Sessão Premiada”. Foi jurada 

do programa “Show de Calouros” de Silvio Santos.. Em 1992 apresentou o telejornal 

“Aqui Agora”,  ganhou um programa com seu nome em 1998, o “Alô Christina”; foi 

apresentadora do “Programa Livre” entre 1999 e 2000 e do programa “Fantasia” 

também no ano 2000. Passou por outras redes de televisão e outros programas como 

                                                           

65 http://f.i.uol.com.br/folha/ilustrada/images/08092127.jpg 
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“Mulheres” na TV Gazeta, “Onde Está Você” na TV Bandeirantes.66 De volta ao SBT, 

foi chamada para apresentar o “Aqui Agora” repaginado, em 2008. 

Christina Rocha é carioca e sua vida pessoal e profissional se confunde com o 

início do SBT e dos mais variados programas da emissora. Ex-cunhada de Silvio Santos 

– foi casada com Leon Abravanel, o que leva a apresentadora a enfatizar seu apreço 

com a emissora, dizendo pertencer à “família SBT”. Sua obstinação com os 

participantes, platéia e telespectadores a faz assumir a postura de “uma amiga”, de uma 

pessoa que “não finge.” Seu “sucesso” está na suposição de saber se colocar no lugar 

das pessoas com problemas de relacionamento familiar ou que, aos olhos dos outros tem 

algum problema de comportamento.   

 Apesar de não gostar do rótulo “barraqueira” – já bateu boca e expulsou do 

programa uma participante – defende o “Programa Casos de Família” como um 

programa popular, autêntico e prestador de serviço à população por abordar questões 

cotidianas e ainda, poder contar com a presença fixa de dois psicólogos. 

 
                                                           

66 http://www.sbt.com.br/casosdefamilia/apresentadora/ Acesso 30/10/10. 
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Christina Rocha. Foto: divulgação/sbt67 

 

À frente do “Programa Casos de Família”, Christina anuncia o tema do dia – o 

programa não tem quadros -, que sempre gira em torno do comportamento e correção de 

condutas. Em pequenos grupos – (mães e filhas/filhos), (mães, pais e filhos/filhas), 

(mulheres irmãs, amigas ou vizinhas), etc. – todos são convidados a participar, falar, 

expor seus problemas e suas aflições, com mediações da apresentadora que opina, 

aconselha, mas atenta à fala dos especialistas, porque, segunda ela, estão “qualificados” 

para equacionar tudo o que foi exposto pelos participantes e comentado por ela. É assim 

que, no final de cada programa, os psicólogos Dr. Ildo e Dra. Anahy se revezam e 

apresentam suas análises, formulam o seu discurso moral, aconselhador e apaziguador.  

Com a comemoração de um ano à frente do programa, em 2010, Christina Rocha 

– também chamada Chris, é a “amiga íntima” de todos – tem no seu palco um lugar, um 

“cantinho” designado “Café Terapia”. Como se de fato existisse uma pequena cafeteria, 

composta por uma mesa redonda com dois lugares, ali a apresentadora se senta à mesa 

com o Dr. Ildo Fonseca ou com a Dra. Anahy D’Amico, como se estivessem 

degustando um café da tarde. Enquanto isso, na “sala” ao lado, os participantes do 

programa estão sentados ora ouvindo, ora esperneando e gritando uns com os outros. 

Ela faz a mediação e o Dr. Ildo ou a Dra. Anahy analisam, comentam, referendam sua 

fala ou “costuram” o tema do dia. 

O programa “Casos de Família” enfatiza a relevância dos psicólogos-

comentaristas na sua equipe de trabalho, tanto para os participantes que buscam 

orientação para a correção de infortúnios, quanto da telespectadora disposta a ver e 

escutar o que eles vão dizer. Os psicólogos encarnam a idoneidade e alavancam a 

                                                           

67 www.sbt.com.br 
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audiência do programa, que não quer o rótulo de “programa barraco”. O site do 

programa informa que sua abordagem é sobre “conflitos interpessoais (...), problemas 

do cotidiano de qualquer família, podem ser abordados, independente da classe social.” 

Ao exporem seus problemas cabe aos psicólogos “supervisionarem” seus relatos.a  

 Os programas femininos tanto do rádio quanto da televisão sempre se valeram 

dos comentários dos especialistas em quadros e entrevistas. As dúvidas enviadas por 

ouvintes e telespectadores eram lidas e comentadas por médicos, psicólogos, 

psicanalistas, advogados, pedagogas e outros. O redimensionamento do especialista-

comentarista mudou nos últimos anos na televisão, numa via de mão dupla todos saem 

ganhando, o programa por auferir credibilidade e o psicólogo que ao vender sua imagem 

se beneficiam no preço das suas consultas. À reportagem do jornal Folha de S.Paulo, de 

06/02/2011, Ildo Rosa Fonseca relatou que recebe R$ 500,00 em cada episódio que 

aparece tecendo comentários no programa “Casos de Família”. Na estação de rádio Boa 

Nova AM apresenta o próprio programa, chamado “Café com Cristo.” Em dezembro de 

2010, ele e sua colega de palco Anahy d’Amico foram convocados a dar explicações do 

seu trabalho na televisão ao Conselho Regional de Psicologia. Enfático Ildo Rosa disse: 

"tomamos café, foi gratificante. Para eles, é bom que divulguemos a psicologia." Mas a 

conselheira discorda dizendo que a convocação foi um alerta, que ambos deveriam 

mudar sua postura, pois é antiético estar diante das câmeras realizando diagnósticos, e 

que isso pode gerar processos, como os dezoito que tramitam na entidade.68   

No programa “Casos de Família” o cenário muda conforme o tema do dia; fixo é 

o da reprodução de uma sala de estar, com poltronas, cadeiras, uma estante ao fundo 

com objetos de decoração e quadros na parede. Noutro dia pode parecer como uma sala 

simples com cadeiras brancas de plástico ou bancadas brancas, no qual são chamados 

                                                           

68 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/870362-psicologos-defendem-sua-participacao-em-programas-
de-tv-aberta.shtml 
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em duplas ou um a um cada participante; pode haver cenas grotescas como o suposto 

modelo da “cadeira inquisicional” nas quais as pessoas se submetem a sentar e ficarem 

amarradas gritando que todas as pessoas que elas conheciam as odiavam. Um horror 

com “levada” de humor no programa vespertino com o tema comportamento: “Todo 

mundo me odeia”, que foi exibido no dia 09/11/10. Em outra parte do cenário fica a 

platéia com cerca de quatro fileiras, sendo convocados a participar com aplausos, vaias, 

gritos, se levantar para falar ao microfone e emitir sua opinião.  

 Christina Rocha fala da importância de determinadas condutas para se “conviver 

melhor em família”, sempre afirmando verdades da nossa sociedade atual, que investe 

na denúncia, vigilância e controle de si mesmo.  

 É um programa no qual várias instituições e sujeitos falam, divulgam e fazem 

circular os chamados discursos verdadeiros. No entanto, este programa tem em seu 

cerne a produção e reprodução de sentidos e subjetividades em uma busca contínua da 

adesão, da participação dos indivíduos que podem atuar como sujeitos de vários 

discursos. 

 A moralidade discutida neste programa e que perpassa o comportamento, as 

regras e conduta familiar, tem como propósito uma moral de rebanho: os indivíduos que 

assistem, acompanham os programas em casa, na platéia e que enviam “torpedos”; os 

seguidores dos blogs e microblogs exercem uma função de rebanho: pecado, delito, 

culpa, exame de consciência são freqüentes temas abordados e constantemente 

redimensionados. No final de cada programa há uma redenção, resignação, 

conformação, uma “moral da história” que se renova em nome do bem, do bem comum 

e da união da família, para manter o rebanho. Ali, os participantes podem acabar por se 

desculpar, chorar e pedir perdão um para o outro, reconciliar, declarar seus sentimentos, 
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sobretudo, ouvir os conselhos dos psicólogos que lá estão acompanhando cada caso, 

para suas análises e informar a apresentadora, participantes, platéia, telespectadores. 

 O programa Casos de Família informa, comunica e trabalha com condutas ao 

investir em produção de subjetividades por meio dos conselhos reparadores. Já a 

telespectadora, ou telespectador, se identifica com o programa ao se sentir atuante, 

participante e semelhante a tudo aquilo que lhe é exposto, porque os temas abordados 

procuram construir sentidos e sensações naqueles que os acompanham. 

 Quando se mostra “nervosa” Christina Rocha evoca a importância do programa 

enquanto um prestador de serviço à sociedade, à instituição família e pessoas que 

precisam falar e serem ouvidas: a representação da “vida como ela é”, isto é, nua e crua, 

porém verdadeira, não como um folhetim. Ofendida com supostas acusações da crítica 

televisiva de que o programa é sensacionalista, pois os participantes ganham dinheiro 

para se expor e as situações contadas são consideradas falsas, defende-se, dizendo que 

sempre quis ajudar as pessoas, sendo o papel do programa é o de abordar temas do 

interesse do público, mas também, entreter, divertir, e sobretudo, refletir os valores da 

família.  

 

  

Programas da TV Fechada alçados para TV Aberta: 

 No final dos anos 1990 e início da década de 2000 surgiram na televisão 

brasileira os realitys shows, tão difundidos e celebrados pelas televisões estadunidenses 

e européias. A exemplo do programa “Big Brother” da televisão holandesa, que teve 

seus direitos e formato comprados, sendo adaptado para a televisão aberta e fechada 
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com o nome de Big Brother Brasil.69 Outros realitys shows surgiram e se propagaram, 

fazendo parte da grade das emissoras abertas e fechadas. Nesta pesquisa foi interessante 

notar que nos últimos anos, realitys shows estrangeiros exibidos na TV fechada, foram 

comprados e reformulados para a TV aberta. Serão abordados aqui dois programas 

Esquadrão da Moda e Extreme Makeover.  

 O programa Esquadrão da Moda está na quinta temporada na TV Fechada, no 

canal Discovery Home Health. Os estilistas e apresentadores Stacy London e Clinton 

Kelly, são procurados por amigos e familiares de pessoas que supostamente não tem 

estilo, não sabem se vestir ou exploram de maneira inadequada seus dotes físicos. O (a) 

participante escolhido (a) sem saber é filmado no seu dia-a-dia. Ao assistir o vídeo, os 

apresentadores resolvem interceptar a pessoa e comunicá-la que irá participar do 

programa. Sarcásticos, chamam a atenção do participante ao olhar peça por peça de suas 

roupas para jogá-las fora. Em seguida, sacam um cartão de crédito Visa com o valor de 

US$ 3.000,00 (três mil dólares), iniciam os conselhos para ajudar a construir o “novo 

visual”, sugerindo que a pessoa vá às compras. Interferem nas compras quantas vezes 

for preciso, sempre com orientações do que lhe cai melhor. Para completar a 

“transformação” de estilo, entram em cena cabeleireiros e maquiadores. Tudo pronto, o 

participante é recepcionado pelos familiares e amigos, feliz com a “transformação”, 

agradece aos apresentadores pela oportunidade. 

 Sucesso na TV fechada, Esquadrão da Moda foi alçado para a TV aberta ao ser 

comprado por Silvio Santos. Exibido pelo SBT, às terças-feiras no horário nobre – 

21h15, o programa é apresentado pela modelo Isabella Fiorentino e pelo stylist Arlindo 

Grund, seguindo os mesmos passos dos apresentadores do programa da TV fechada: a 

                                                           

69  Big Brother foi um programa adquirido pela Rede Globo de Televisão. Encontra-se 11ª edição. É 
exibido na TV Aberta pela Rede Globo e na TV Fechada pelo Canal Multishow e pay per view 24 horas. 
O primeiro “Big Brother Brasil” foi exibido entre janeiro a abril de 2002.  
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exceção na versão brasileira, o alvo são as mulheres, os homens não participam da 

transformação visual.  

 

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund. 70 

O site do programa enfatiza a boa intenção dos apresentadores em ensinar os 

telespectadores a compreender a melhor maneira de se vestir, a partir dos conselhos 

daquilo que “pode” e o que “não pode” se usar. A participante é chamada de “vítima” 

dos apresentadores, passará por percalços, comentários irônicos e bem humorados da 

modelo e do estilista, no entanto, terá dois dias e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

investir na compra de roupas, seguida de perto pelo olhar e explicações atentas da dupla 

em corrigir seus velhos hábitos.  

Por último, para a “transformação” visual ser completa, a participante é 

encaminhada aos cuidados do cabeleireiro Rodrigo Cintra e da maquiadora Vanessa 

Rozan. Segue-se o mesmo procedimento da versão estadunidense: a participante 

                                                           

70 http://www.sabetudo.net/programa-esquadro-da-moda-programa-sbt.html Acesso 07/10/10 
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encontra e comemora com sua família e amigos seu novo visual e sua “auto-estima 

recuperada, um guarda-roupas repleto de trajes lindos, novos e muito elegantes”71.  

 Fiorentino e Grund estão confirmados para a temporada 2011 do “Esquadrão da 

Moda”, pois o programa faturou alto e o SBT já renovou seus contratos. Em recente 

entrevista à Folha de S.Paulo72, Isabella Fiorentino é descrita como consultora de moda. 

Na entrevista analisa as roupas do “patrão” Silvio Santos, e o estilo consagrado de Hebe 

Camargo com suas jóias. A modelo se diz desconfortável quando gravou os primeiros 

programas, por ter que “esculhambar” os participantes, falar “mal” do gosto duvidoso 

que chamá-las de “brega”; o diretor do programa foi fundamental na sua preparação 

“psicológica”, somente assim pôde se dizer à vontade para aconselhar as pessoas que 

participam ou que conferem as “dicas” postadas no site do programa e elaboradas pela 

dupla e os especialistas. 

 O reality Extreme Makeover: Reconstrução Total mostra como famílias pobres, 

numerosa, que passaram por alguma tragédia, ou pessoas que atuam em comunidades, 

em busca de ajuda porque a casa ou um determinado lugar está em ruínas, precisa de 

reforma. Em uma semana as famílias são retiradas, tudo é demolido e reconstruído por 

uma equipe composta de arquitetos, designers e técnicos. O retorno das famílias e a 

presença das pessoas da comunidade leva à comoção os participantes, equipe e o 

telespectador. Na TV fechada o programa é exibido no canal Liv da Rede Discovery 

Channel. 

 A Rede Record de Televisão adquiriu os direitos de reproduzir o programa 

Extreme Makeover, incluindo a utilização da mesma logomarca. No entanto, a versão 

brasileira é chamada de Extreme Makeover Social, o programa investe na reconstrução 

                                                           

71 http://www.sbt.com.br/esquadraodamoda/oprograma/Acesso 07/10/10 
72 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/829884-isabella-fiorentino-diz-que-so-legging-branca-e-
proibida-na-moda.shtml Acesso 14/11/10. 
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de espaços físicos e sociais, como creches, no intuito de beneficiar comunidades 

carentes e não apenas uma família, mas todas as famílias pertencentes a uma 

determinada comunidade. 

 Outros dois programas investiram no makeover social: “Programa Domingo 

Legal” apresentado por Gugu e agora comandado por Celso Portiolli, exibido no SBT e 

“Caldeirão do Huck”. Este é exibido aos sábados à tarde pela Rede Globo de Televisão, 

comandado pelo apresentador Luciano Huck, tem dois quadros de “transformação”, o 

primeiro é chamado “Lar Doce Lar, para o qual a produção do programa seleciona a 

carta ou e-mail enviado por uma determinada família, que comprou uma casa própria, 

mas não consegue reformá-la, (em geral, as casas com seus cômodos beirando ruínas 

são as escolhidas). Este quadro é um dos mais populares do programa, exibido desde 

2007, com direito a uma “comunidade” virtual dentro do portal do programa e “dicas” 

registradas em vídeos do especialista e arquiteto Marcelo Rosenbaum, que podem ser 

assistidas no site constantemente.  

Para participar a família precisa contar sua “história de amor” e “devoção” pela 

casa, dizendo porque a  casa precisa de uma reforma ou nova decoração; porque sua 

família deve ser a escolhida, tudo corroborado por fotografias, que componham um 

dossiê, que ilustrem a narrativa, atribuindo-se um inquérito da condição social, com um 

exame de consciência ajustado por meio das provas, à nova ordem familiar. Ao escolher 

a família, o apresentador Luciano Huck, lança um desafio, como condição para obter a 

“transformação” da casa se dá com a superação do desafio, do contrário a família perde 

a reforma. Desafio superado entra em cena o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum. 

Ele é quem concebe as mudanças, explica as tendências, o melhor estilo visual a ser 

adotado, desde as cores traçando um paralelo com a personalidade de cada membro da 

família, sugerindo uma harmonia entre arte, educação e inclusão. 
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Durante muitos anos o programa dominical do SBT chamado “Domingo Legal” 

foi apresentado por Gugu Liberato73, atualmente é comandado por Celso Portiolli. Um 

dos quadros que recebe muitos pedidos é o “Construindo um Sonho”, apresentado desde 

2008, no qual os inscritos contam sua “história de vida” e o anseio em realizar o sonho 

da casa própria ou defendem a reforma da sua moradia, quando se trata de reformar a 

casa, entra em ação uma equipe de profissionais que em curto espaço de tempo precisa 

reformar e entregar a casa, sempre há suspense e o desfecho procura surpreender o 

contemplado e os telespectadores.    

 Ao reconstruir tais espaços físicos e sociais, o programa reivindica para si a 

possibilidade de melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes, de 

reconstruir a vida de famílias, ao lhe proporcionar o exame de suas consciências em 

torno da noção de amizade, altruísmo e cuidados com o próximo, convergidos com os 

temas do programa: felicidade, sustentabilidade, educação. 

 Estes dois vértices de quadros que investem no makeover total somam-se agora 

ao programa da TV Record “Extreme Makeover Social”. Os quadros “Lar Doce Lar” do 

programa “Caldeirão do Huck”, “Construindo um Sonho” do programa “Domingo 

Legal e o programa “Extreme Makeover Social”, tem como desfecho apelar para a 

“comoção pública”. O momento mais esperado é a entrega da casa reformada ou das 

chaves do apartamento decorado e mobiliado. A comunidade se faz presente, parentes, 

vizinhos, amigos, desconhecidos que vão presenciar a “emoção” daquelas famílias, que 

estavam sem saída, viviam no sobressalto, no desespero de se verem desamparados, da 

possibilidade de perder o seu “cantinho”, seu lugar, sua casa ou apartamento, comprado 

ou construído com muito suor e esforço físico e mental. Este é o aparato que dá a ênfase 

                                                           

73 Augusto Liberato está na TV Record desde 2009 com o dominical “Programa do Gugu”. 
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das transformações. A emoção é estendida ao telespectador, como quando Cristina 

Arcangeli fala: “você achava que havia se emocionado muito, né? Mas se prepare!” 

 

Cristiana Arcangeli. Foto: Rafael Zukauskas74 

 

O programa Extreme Makeover Social começou a ser exibido em 25/09/10, a 

apresentação é feita por Cristiana Arcangeli, denominada pelo próprio site do 

programa75 como empresária do segmento de cosméticos naturais, com habilidade 

corporativa aliada a “poder de decisão”, compõem o seu perfil. Como empresária foi 

dona da marca de cosméticos Phytoervas; no segmento da moda, implementou o 

Phytoervas Fashion. 

Como consultora de beleza e moda, a empresária manteve colunas em revistas 

especializadas e programas de rádio. Escreveu dois livros de auto-ajuda “Beleza para a 

Vida Inteira”, publicado em 2002; “Como Viver Mais e Melhor: só para Homens”, em 

2006. Estes livros serão comentados e analisados neste trabalho. 

                                                           

74 http://entretenimento.r7.com/emsocial/apresentadora/ 
 
75 http://entretenimento.r7.com/emsocial/oprograma/ 
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 O programa Extreme Makeover Social, conta com a participação de modelos, 

atrizes e atletas. E tem uma equipe fixa de arquitetos, mais os profissionais das áreas de 

construção, decoração, arquitetura e paisagismo. Os patrocinadores são Suvinil, Nestlé, 

Kimberly-Clark. Cada episódio mostra todas as etapas da reconstrução de cada creche 

escolhida, passo a passo é mostrado como as decisões foram tomadas rapidamente e o 

trabalho das equipes.  

Em seguida, o programa apresenta Cristiana Arcangeli à frente da reinauguração 

e entrega do projeto social. Segue-se cenas de emoção, com depoimentos dos 

participantes do programa sobre as reformas de creches na periferia de São Paulo, e 

outros cidades escolhidas, as novas instalações são entregues à comunidade. As 

entrevistas são com as diretoras das creches ou escolas, com donas de casa e pais que 

narram seus percalços, dificuldades de trabalhar e deixar os seus filhos em espaços 

físicos sem uma “infraestrutura adequada”.  

O programa procura solucionar problemas específicos dos moradores das 

comunidades escolhidas para receber o benefício da transformação, como foi o caso 

explorado e exibido em 23/10/10, do menino surdo que fez uma cirurgia auditiva, 

passou a ouvir e a mãe em lágrimas concedeu um depoimento de agradecimento à 

apresentadora e sua equipe.   

 Emoção, conscientização, inclusão, educação, solidariedade, ecologia, 

sustentabilidade. Estas são algumas palavras recorrentes do programa “Extreme 

Makeover Social,  principalmente quando se entrega uma creche ou escola reformada. 

As mudanças são “ecologicamente corretas”, desde os patrocinadores até mesmo a 

“equipe triplex”, cabe o papel de chamar atenção para os cuidados e preservação do 

meio ambiente. 
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 A questão da mulher por natureza ser mais apta e capaz de educar, conscientizar 

e zelar, é explorada há algum tempo, principalmente quando esta mentalidade é 

associada ao meio ambiente. O programa “Extreme Makeover Social”, apenas capturou 

as manifestações dos movimentos sociais, feminista e ambientalista e sua associação 

denominada ecofeminismo, trazendo suas idéias e reivindicações, como qualidade de 

vida, cuidados com as crianças e com o planeta; políticas sociais e cidadania para a 

esfera televisiva. 

 O que aproxima parte do movimento de mulheres e movimento ambientalista 

são as reivindicações de mais direitos, de controle, de participação e parcerias que 

subsidiem políticas sociais, na tentativa de instituir dispositivos alternativos para a 

sociedade. Estes movimentos sociais outrora foram designados como minorias e, como 

tal, passaram do combate à conformidade ao instituir para si modelos, compor parcerias 

com o Estado, assegurar acordos e leis, constituir multiplicadores dos seus discursos. 

 As parcerias atualmente podem ser feitas também via programas de televisão. 

Diante das câmeras governantes e líderes comunitários – pertencentes ou não a 

movimentos sociais - estabelecem pactos, assinam acordos e se comprometem. O 

programa “Extreme Makeover Social”, em sua página, apela para a conscientização, 

educação, inclusão e sustentabilidade, informando para que serve a água, o porque não 

se pode desperdiçá-la, porque ela é importante para o planeta.  

No site pode-se ver e rever o discurso de que a “união faz a força”, que a 

comunidade tem que estar junto para conquistar e manter suas creches e escolas, mas 

que isso só pode ser feito com a mobilização das mães, das professoras, das diretoras 

que precisam ser as responsáveis, liderarem os projetos sociais. As socialites, atrizes e 

modelos comparecem com o estatuto de madrinhas, como voluntárias quebrando 

paredes, misturando massas, brincando com crianças, porque na televisão não há projeto 
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socialmente sustentável sem a participação de celebridades ávidas a mostrarem sua 

solidariedade e amor ao próximo. E assim, as mulheres mais uma vez são convocadas a 

participar e aderir há programas contínuos de reformas – televisivos ou não, que comece 

dentro de cada um e agora se estendendo ao planeta. 

Essas incursões dos programas televisivos, sejam de homens ou mulheres, ampliam 

a participação dos cidadãos, das mulheres e suas famílias na correção das desigualdades 

como exercício da compaixão cívica (Sennett, 1997: 300-306). Quando programas de 

televisão promovem reformas na casa e nos corpos das pessoas, produzem uma verdade 

moderada que exige higienização, visual adequado para compor a moral, e enfim, 

atualiza o sentimento religioso como prática cívica, “que provém do estímulo produzido 

por nossa carência, e não pela total boa vontade ou retidão política” (Idem: 300). Trata-

se do investindo em uma nova filantropia para a construção do sonho da felicidade. 
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MULHERES PARA CASAMENTO E FAMÍLIA 

 

 

Mulheres e o Casamento 

Apesar das conquistas e emancipação da mulher, casar e constituir família tinha 

um valor social grandioso para muitas moças, fossem burguesas, instruídas, operárias 

ou não, quase todas procuravam e ainda procuram não apenas sonhar com o casamento, 

mas se preparam para concretizar esta instituição. 

 O casamento sempre foi indicativo de status, moral e ascensão social. Uma 

maneira de mudar a vida, de aceitar a vida, rearranjar a família. Esta mentalidade 

remonta o ideário burguês que, ao longo do século XIX, procurou reorganizar a vida 

cotidiana das famílias, demarcando os espaços e os deveres da mulher seus afazeres 

domésticos, cuidados com os filhos, dedicação ao marido, representavam uma conduta 

íntegra, vigilante e zelosa.  

 
A promoção de um novo modelo de feminilidade, a esposa-dona-de-casa-
mãe-de-família, e uma preocupação especial com a infância, percebida 
como riqueza em potencial da nação, constituíram as peças mestras deste 
jogo de agenciamento das relações intra-familiares. À mulher cabia, agora, 
atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um dos 
membros da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os pequenos 
fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal da doença ou do 
desvio (Rago, 1997: 62). 
 
 

Preparadas para o casamento incutiu-se na mulher burguesa regras de 

comportamento e convivência social. Em decorrência das inúmeras mudanças, cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo, tornaram-se urbanas, as ruas e as casas mudaram, 

salões de festas abriram, fábricas se instalaram. Neste ambiente, para não transparecer 

seus sentimentos, a mulher precisava se controlar, manter-se sóbria e educada. Estava 
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em jogo não apenas uma conduta reta, mas um negócio, um projeto de vida 

institucional: o casamento e a família. 

Os casamentos entre as famílias burguesas celebraram arranjos, investimentos 

próprios da convivência restrita que se pretendia ascender mais, manter o status ou 

recuperar o que fora perdido. Para isso, os pais ricos ofertavam não só a mão das suas 

filhas como concediam o dote – uma maneira de convencer o futuro marido de que 

certamente estaria fazendo uma boa aquisição. Quanto mais alto o dote, melhor as 

possibilidades de negociar o casamento da mulher-filha, em uma tentativa de garantir 

seu bem-estar e a estabilidade da nova família que estaria a surgir, afirmar 

aproximações entre emergentes e consolidados.( Nazzarini, 2001) 

Depois de casada, cabia à mulher saber sua principal função dentro do 

matrimônio: a de esposa modelo e boas mães, de preferência assexuadas, uma vez que, 

os desejos e o sexo prazeroso deveriam ser reprimidos, em detrimento de se incutir a 

idéia do sexo apenas para a procriação: “cada vez mais é reforçada a idéia de que ser 

mulher é ser quase integralmente mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser 

plenamente atingido dentro da esfera da família “burguesa e higienizada” (D’Incao, 

2007: 229).  

Cuidar dos filhos, deixando-os asseados, acompanhar de perto seus passos, 

educá-los desde pequenos para evitar as influências dos serviçais ou das amas negras de 

leite, passou a ser um papel cumprido pelas mulheres burguesas, mesmo porque, era 

preciso investir na “conservação da criança” como o pilar principal da família 

(Donzelot, 1986). 

O êxito da família estava sob seu designo, a incumbência de zelar e transmitir 

uma boa imagem pública do marido e da família, principalmente para as pessoas que 

faziam parte do seu círculo de convívio era de extrema importância.    
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No caso das mulheres pobres, miseráveis e em sua maioria analfabetas, houve 

uma articulação para disseminar os valores morais da família burguesa, incutir-lhes a 

necessidade do casamento funcionaria para se estabelecer novas regras e ordem na vida 

dessas mulheres que poderiam ser facilmente corrompidas, de acordo com o 

pensamento e moralidade burguesa daquela época. Consideradas perigosas e sem moral, 

a suspeição de ser uma “presa fácil”, e, portanto, em potencial destruidoras de lares  

ainda recai sobre elas. Elas viviam nas “fronteiras entre a liberdade e a interdição”, ao 

mesmo tempo em que circulavam pelas cidades urbanas trabalhando nas fábricas, nas 

lojas, em “casas de família” ou como prostitutas, eram também vigiadas, censuradas, 

tolhidas de experimentarem sua liberdade, controladas pela medicina social e pelos 

higienistas de plantão. (Rago, 1997)    

Na passagem do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, houve a 

preocupação em moldar o comportamento das mulheres pobres, tanto para combater a 

prostituição, o concubinato, e as famílias chefiadas exclusivamente por mulheres, 

quanto para ilustrar que uma vida doméstica, de dona de casa zelosa para com o marido 

e os filhos, era melhor do que a vida das mulheres trabalhadoras nas fábricas e 

escritórios, ou das mulheres pecadoras de vida fácil, prostitutas nos cabarés. (Soihet, 

2004).  

Ser casada e trabalhar fora só poderiam ser válidos para ajudar o marido, tendo 

em vista que os filhos ficariam abandonados pelas ruas ou sob os cuidados de outrem; 

para não se sentir culpada melhor seria retornar ao lar e deixar que apenas o homem 

trabalhasse, mesmo porque, a imagem do homem sempre foi a do macho-provedor. 

O casamento para as mulheres pobres não foi apenas uma questão moral, mas, 

principalmente: uma questão política, era uma urgência da modernização da sociedade 

brasileira, na passagem do século XIX para o século XX. Era preciso gestar as camadas 
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populares e a mulher era o alvo principal; dependeria dela, ser uma boa dona de casa, e 

a organização da família, os cuidados com o marido trabalhador, a higiene e a vigilância 

sobre os filhos, os futuros trabalhadores.   

Neste período, se destaca a medicina social, a filantropia e os higienistas. Os 

médicos discorrem sobre as mulheres, enfatizando suas principais características 

biológicas e psicológicas; por “natureza” a mulher é frágil, com um corpo feito para 

procriar e reproduzir, cuja afetividade se sobrepunha à inteligência e retraída abriria 

mão da sua sexualidade pela aptidão materna. Disso decorre o seu dever, a sua função 

de criação e educação dos filhos, a submissão ao homem-marido. O papel do homem, 

por “natureza”, estava na sua capacidade física e intelectual, o macho-provedor e 

predador sexual, cuja sexualidade não se restringiria ao casamento.    

 E o amor no casamento não havia? As mulheres não desejavam casar por amor? 

É preciso dizer, que neste período as mulheres ao mesmo tempo em que lutavam 

pela sua emancipação e direitos, eram extremamente vigiadas e controladas. No caso 

das moças ricas e alfabetizadas, o quarto era o principal refúgio para as leituras de 

romances que evocavam a paixão, o “amor romântico”, o casamento por amor, e às 

leituras não recomendáveis, ou a troca de confidências e segredos entre amigas. “As 

histórias de heroínas românticas, langorosas e sofredoras acabaram por incentivar a 

idealização das relações amorosas e das perspectivas de casamento.” (D’Incao, 2007: 

229).   

Como vimos anteriormente havia também uma imprensa com jornais e revistas 

que discutiam o comportamento e papel feminino, sua educação e preparação para as 

atividades de esposa-mãe. Cabe ressaltar, entretanto, que as mulheres das camadas 

populares que sabiam ler e escrever podiam, de alguma maneira, obter acessos a estes 

jornais e revistas, ou mesmo aos romances. Aprender a ler e a escrever possibilitou às 
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mulheres populares uma maior autonomia sobre si mesmas ao tomar contato com idéias 

que circulavam na imprensa e literatura. 

O casamento por amor entra em cena não só pelos romances, como passa a ser 

valorizado no interior das sociedades, ordenado por uma “moral civilizada”, conforme 

mostra Roudinesco (2003), primeiro nos países puritanos e protestantes como um 

movimento bem acentuado, e depois disseminado também pelos países católicos. 

Aquilo que antes fazia parte do comportamento dos amantes, amor e paixão, foi alçado 

por esta moral para controlar e condenar a chamada “fornicação” e outras práticas 

sexuais exteriores ao casamento.   

Mas o que mudará e marcará definitivamente os costumes e hábitos femininos, 

capturar seus desejos, passando a investir cada vez mais no romantismo, no imaginário 

do amor romântico, do lema “felizes para sempre” será o rádio. Se nem todas as moças 

e mulheres podiam ler os folhetins e revistas, uma massa de mulheres podia ouvir os 

programas femininos de rádio, desde que tivessem um em suas casas ou nas redondezas. 

E os programas femininos de rádio souberam investir nos conselhos sentimentais para 

as mulheres casadas, nos conselhos para as moças que aspiravam ao casamento, em 

beleza, cuidados domésticos e receitas culinárias, enfim, tudo o que uma verdadeira 

esposa-dona de casa necessitaria saber.  

No decorrer do século XX, apesar das mudanças que ocorrerão no interior da 

sociedade, nos hábitos e costumes das pessoas, o casamento não deixou de ser uma 

meta, obstinação de muitas mulheres, até por questões de negócios de famílias, acordos, 

ou mesmo, por amor, dedicação, status e ascensão social. A instituição casamento foi se 

moldando e modulando conforme as épocas e períodos. O dote desapareceu; as 

mulheres passaram a ter jornada dupla ou tripla de trabalho, porque muitas casadas 

trabalham e estudam; a virgindade não é mais tabu; a separação e o divórcio são o outro 
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lado da moeda e fazem parte do casamento; o planejamento familiar de ter ou não ter 

filhos entrou na pauta, não é mais uma obrigação ser esposa-mãe; o sexo por prazer 

passou a ser importante no casamento, o modelo se transformou em modulação; o que 

se esperava fechado se tornou aberto e inacabado. 

Depois da emancipação da mulher, da conquista de direitos, o casamento 

continuou e continua sendo o desejo de muitas mulheres A hipótese aqui é de que, casar 

hoje não representa mais uma imposição ou obrigação, e sim, uma sujeição, aceita, 

querida, buscada, efetivada por mulheres dispostas em se submeter voluntariamente – 

pois não estão sendo forçadas –, a valores morais restaurados que mudam 

continuamente, ajustado-se, modulam-se dentro da atual sociedade de controle, 

delineando e capturando, inclusive o discurso de mulheres que outrora se rebelaram 

enquanto minorias, configurando uma nova maioria que demanda por a assujeitamento. 

A noção de assujeitamento elaborada por Foucault indica que essa prática está 

relacionada a um “modo de realização do controle da subjetividade pela constituição 

mesma da individualidade, ou seja, da constituição de uma subjetividade dobrada sobre 

si e cindida dos outros” (Castelo Branco, 2000: 326). No caso do casamento, isso se 

explicita não por sujeição ao marido e à institucionalização da relação amorosa, mas 

pela própria constituição, por desejo e vontade, se fazer esposa, mesmo modulada pelas 

inúmeras variações. Se antes, o casamento se mostrava como imposição (sujeição) de 

regras sociais e familiares, completando uma relação de poder pelo consentimento, hoje 

a necessidade de se casar potencializa essa relação de assujeitamento dobrando a mulher 

sobre si na condição de esposa. 

Nas décadas de 1960 e 1970 o “devir mulher” das mulheres feministas afetou e 

mudou a sociedade. Organizaram-se em diversos grupos não como identidade, mas em 

singularidades para questionar a repressão moral. Como guerreiras foram para o embate 
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político desafiando e rompendo com os códigos vigentes, sacudiram as ruas, gritaram, 

queimaram sutiãs, lutaram contra a “colonização” dos seus corpos, da sua sexualidade. 

Estas mulheres por terem sido desafiadas, puseram em prática experimentações e 

reinventaram suas próprias vidas.  Como afirmou Foucault (2001: 234): “sempre o 

mesmo movimento: partir desta sexualidade na qual se procura colonizá-la e atravessá-

la para ir em direção a outras afirmações.”  

Os grupos de mulheres ao investirem em uma identidade procuraram e ainda 

procuram um enquadramento, uma referência, um modelo para se “encaixar” na 

sociedade. Suas práticas e lutas perpassam pelo estatuto da especialização: são 

especialistas e especializadas em tudo o que se circunscreve ao universo das mulheres, e 

como tais, tornam-se representantes de alguma causa, aptas a pronunciar sobre a 

realidade feminina. Daí poderem falar em nome de um determinado grupo ou evento 

que acomete as mulheres. Enfim, a identidade engessa, localiza, classifica e reitera 

aquilo que se espera de um grupo ou movimento: uma negociação e domesticação 

seqüencial em que, cada um deve estar em seu devido lugar, reivindica reconhecimento, 

espere a seu tempo ser contemplada. 

O contrário disso é a singularidade. Grupos e mulheres singulares produziram 

experimentações, sonharam, inventaram e reinventaram suas vidas, surpreenderam a 

sociedade com suas manifestações, publicações e lutas. Não ficaram circunscritas a 

limites impostos por um determinado grupo, imobilizadas por registros, em busca de 

lideranças que as conduzisse, de alguém que as representasse, internalizando regras e 

normas em nome de todas. Investiram no “devir mulher” na potência de afetar e serem 

afetadas gerando uma mutação que possibilita outras experiências. Ao se opor a uma 

filiação, identidade, constituição e instituição de grupos preocupados em fixar um lugar 

na sociedade, investiram em multiplicidade.   
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Entretanto, a partir dos anos 80 parte do movimento feminista foi capturado pelo 

Estado. O aceno foi dado com a inclusão e a acomodação de mulheres feministas em 

programas, projetos e políticas sociais, especificamente com a implementação dos 

conselhos da condição feminina e com as delegacias de defesa da mulher (Silva, 2001). 

O casamento que outrora aprisionaria e subjugaria as mulheres passou a ser visto 

como uma opção e estilo de vida, um modelo que pode ou não ser seguido, e como tal 

não precisa mais ser combatido, porque há espaço para todos, sendo que, cada um, cada 

indivíduo tem sua opinião, devendo ser ouvida e respeitada.  

Na atual sociedade a discussão não é sobre a instituição casamento, mas sobre a 

violência interna no casamento. Cotidianamente muitas mulheres sofrem as agruras da 

violência dos seus maridos, são ameaçadas, agredidas com palavras, espancadas e 

estupradas. Organizações não governamentais femininas e serviços públicos de 

atendimento e orientação à mulher têm investido na amplificação da denúncia e  

reivindicação de mulheres por mais direitos ao Estado, no endurecimento de leis no 

intuito de encarcerar o agressor, visando garantias e segurança irrestritas às mulheres 

com um toque de vingança. Estes órgãos se articulam, trabalhando em conjunto e 

promovem discussões, cursos, pesquisas, projetos de formação e capacitação para 

mostrar que a violência doméstica é um “crime”.76  

Podemos supor que, a emancipação feminina ao reafirmar a conquistas de 

direitos e espaços dentro da sociedade, o casamento se mantém para algumas mulheres, 

como sinônimo de status social, bem sucedida e plenamente realizada.  

Tais mulheres aspiram ao casamento como um valor social e moral para 

estabelecer e se estabelecer perante a sociedade, constituindo o seu lar, a sua própria 

                                                           

76 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/mulher/ 
http://www.violenciamulher.org.br/index.php Acessado em 13 fevereiro de 2011. 
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família. Analfabeta, instruída, executiva, profissional liberal, trabalhando dentro e fora 

de casa, realizada ou não profissionalmente, espera-se que ela case, ou viva 

discretamente com um parceiro. Aceita-se a separação e o divórcio, para em seguida vir 

a se relacionar e casar novamente.  Muitas mulheres investem suas vidas em alcançar 

tais propósitos no casamento redimensionado, revestido por uma capa moral 

conservadora que se revigora e se fortalece a todo instante.  

Se há paradoxos, podemos pensar diante disto o que Passetti (2007:12) chamou 

de “normalização moderadora”, uma época de moderação em que se busca a correção e 

o equilíbrio. Poe-se dizer, portanto, que a mulher que hoje  deseja casar e constituir 

família busca a integração por meio da instituição família reformada e expandida.  

Hoje, diferentemente de um passado recente, a mulher pode se casar várias 

vezes, por meio das uniões estáveis, no civil, nas cerimônias religiosas, com o aval do 

Estado e da sociedade. Para muitas um trunfo, uma realização pessoal e intransponível. 

 A conquista de direitos e a emancipação das mulheres trouxeram para o interior 

da sociedade o redimensionamento de alguns costumes e valores morais, como a 

virgindade da mulher, outrora imprescindível. No passado, ainda recente, as “moças de 

família” pobres ou ricas internalizavam o valor da virgindade, num controle de si 

mesmas e vigilância dos familiares para que não houvesse contato físico com 

pretendentes, namorado ou noivo, para não despertar o desejo sexual. Entretanto, com o 

surgimento da pílula anticoncepcional, mesmo as chamadas “moças de família”  

descobriram maneiras de driblar a vigilância e o controle, passando a ter as escondidas 

relações sexuais:  as mulheres se sentiram livres para experimentar sua sexualidade sem 

medo de engravidar.  

Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial que as técnicas de regulação 
dos nascimentos substituíram progressivamente o coitus interruptus e o uso 
dos preservativos masculinos. Seja com a ajuda do planejamento familiar 
ou recorrendo às diferentes técnicas destinadas a impedir a fecun dação – 
dispositivos intra-uterinos, pílula, aborto -, as mulheres consquistaram, ao 
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preço de lutas difíceis, direitos e poderes que lhes permitiram não apenas 
reduzir a dominação masculina, mas inverter seu curso. Seus corpos se 
modificaram juntamente com seus gostos e suas aspirações (Roudinesco, 
2003: 150-151). 

 
  

Não nos esqueçamos que o aborto como uma prática de contracepção das mais 

antigas, apesar de ser considerado ilegal, portanto, um “crime” no Brasil, é praticado e 

segredado, mesmo porque, as mulheres que o praticam ou praticaram são impelidas a 

não assumir, a omitir, ou por culpa ou para não serem consideradas criminosas. Muitas 

mulheres morrem todos os anos em decorrência do aborto e, apesar do Estado avaliar 

como uma questão de saúde pública77, ainda prevalece um discurso dissimulado em 

torno do tema, como o ocorrido na última eleição presidencial, na qual os candidatos 

progressistas se engalfinharam e retrocederam em seus discursos ao serem cobrados 

pelos religiosos. Marina Silva por ser evangélica calou-se; por sua vez, Dilma Roussef 

defendia o aborto em prol da saúde da mulher, mas voltou atrás quando viu que parte 

dos eleitores migrou para seu adversário. Toda uma estratégia de campanha foi 

articulada para que a candidata pudesse desfazer um suposto “mal entendido” 

disseminado pela campanha de Serra, e assim, ela foi à Catedral de Nossa Senhora 

Aparecida, reuniu-se com religiosos, discursou a “favor da vida” ao associar o aborto à 

morte, dizendo que por princípios morais não era a favor da prática de interrupção da 

gestação. O candidato José Serra dizendo-se católico explorou como pode a discussão, 

até o momento que sua mulher, Mônica Serra foi acusada por suas ex-alunas de ter 

falado que já havia feito um aborto, e se manifestado a favor da prática. A campanha de 

Serra também correu para “desmentir” as acusações. 

                                                           

77 O Ex-ministro da Saúde, José Rubens Temporão, chegou a “defender” o atendimento e políticas sociais 
específicas , atendimento irrestrito no SUS – Sistema Único de Saúde às mulheres que tivessem aborto 
espontâneo ou provocado. In: http://www1.folha.uol.com.br/poder/816551-no-rio-ministro-da-saude-diz-
que-aborto-e-um-problema-de-saude-publica.shtml  
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Nos anos 1960 e 1970, e até hoje, é comum que muitas moças casam grávidas. 

As que casavam em cerimônias religiosas não podiam usar vestidos brancos, símbolo 

máximo da castidade, permitindo-se somente vestidos em tons pastéis ou claros, 

denunciando a todos a criança que estaria por vir. Outras alegavam que seus filhos 

nasceram prematuros, ou a família “sumia” circunstancialmente com as filhas grávidas, 

e depois, em geral, os avós assumiam a paternidade da criança e a verdadeira mãe 

passava a ser uma irmã mais velha, enfim, muitas delas tem filhos sem casar, juntar ou 

amasiar . Os “Indicadores Sociais” do IBGE, mostraram que entre 1992 e 1995 o 

“Perfil da População Jovem” apontou que “quase um terço” (27,4%)  das mulheres com 

idade entre 15 e 24 anos tiveram filhos. Com idade entre 20 a 24 anos, a porcentagem 

soubiu para 45,1%, sendo que 13,8% tiveram no mínimo dois filhos.78 

A partir de então, também ocorrem outras mutações: muitas moças passaram a 

morar sozinhas, em pensões, em repúblicas, trabalhando e estudando, ou apenas 

trabalhando para se manter, conquistando mais espaço, lidando também de outra forma 

com seu corpo e com sua sexualidade. O movimento feminista foi decisivo neste 

momento ao amplificar esta discussão. 

Mas na nossa sociedade o casamento se mantém, juntamente com a idéia de 

moças de família para casar e moças abusadas, livres, “putas” para trepar, comer, curtir 

e se distrair. No entanto, o ideal para muitas mulheres é comportar as duas coisas: ser 

uma mãe e esposa dedicada e uma puta, uma amante insaciável na cama para segurar o 

seu macho, garantindo sua vida. Para o macho provedor cabe escolher, usar e trocar de 

mulher, não precisando necessariamente “esconder” suas preferências, trocas e escolhas.  

Se a liberdade tem um preço o contrato de casamento também tem o seu, com 

pautas, parágrafos, adendos, itens, subitens, correções e emendas suficientes para lhes 

                                                           

78 Cf. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/populacao_jovem_brasil/comentario2.pdf 
Acessado em 14 de fevereiro de 2011.  
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lembrar, quem realmente manda, domina e exerce o poder. Um deslize, e a mulher pode 

por tudo a perder, a mulher casada precisa continuar atenta, vigilante e controlada.  

  Ela conquistou espaço no mundo do trabalho, independência financeira, 

autonomia para se relacionar sexualmente sem preocupações – desde que tome cuidados 

consigo e seu corpo. Para muitas essa independência as fazem escravas da beleza, do 

corpo perfeito e da manutenção da chamada qualidade de vida, carregando consigo o 

medo de ficarem sozinhas para sempre ou manter um casamento em que o homem-

marido pague, assegure e cobre sua conduta, imagem e semelhança. 

 

Casamento: um negócio rentável: 

“Alaíde (perturbada) – Que é que tem meu casamento?  

Ele disse: ‘Lembre-se de seu casamento. ’ 

(Som da ‘Marcha Nupcial’. Alaíde levanta-se. Faz um gesto como que apanhando a cauda do 

invisível vestido de noiva. Faz que se ajeita.) 

Clessi – Bonito vestido! Quem foi que teve a idéia? 

Alaíde (transportada) – eu vi num filme. A grinalda é que é diferente. Mas o resto é igualzinho 

à fita.” (Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva). 

 

O casamento é um negócio e oportunidades para os empreendedores, requer um 

plano de negócio para as empresas prestadoras de serviços, e um planejamento dos 

noivos ávidos em consumir tudo o que este setor pode lhes oferecer. É um nicho de 

mercado que movimenta milhões de reais com suas várias ramificações empresariais. 

Existem empresas especializadas em planejamento e assessoria para quem quer casar. E 

também a indústria de moda de vestidos de noivas e trajes dos noivos, lojas de jóias e 

alianças, os buffets com o seguimento bolos decorados, doces, bem-casados, salgados, 

bebidas, mêitre e garçons, lembrancinhas, viagens de lua de mel, salões de estéticas, 

spas e cabeleireiros com o “dia da noiva”, as igrejas com seus padres, pastores e suas 

taxas, book de foto e vídeo, aluguel de carros, músicos, designer e decoração, chá de 
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cozinha, listas de casamentos previamente disponibilizadas nos sites e endereços 

específicos de lojas de departamento. 

Este segmento é tão rentável no mercado que, em São Paulo, há uma rua 

intitulada a “Rua das Noivas”, localizada na Luz, no centro da cidade. Lá se encontram 

várias lojas de vestidos de noivas e outros quesitos para casamento: trajes para 

madrinhas e padrinhos; para damas de honra e pajens; acessórios, estilistas para fazer 

vestidos exclusivos ou ajustes em vestidos alugados. No seu portal a ênfase é: “lá 

existem vestidos para todos os gostos e bolsos.” 

Além disso, no portal também podemos encontrar vários tipos de conselhos, ou 

as chamadas “dicas”, tais como, “usar ou não luvas”, “chega de stress! Como combater 

a ansiedade pré-casamento”, “posição da noiva e noivo: a razão pela qual a noiva fica 

sempre do lado esquerdo do seu noivo tem sua origem entre os anglo-saxões.”79  

Celebrar um casamento pode custar muito caro, pode ser simples, pode ser 

milionário. Mas quem quer casar pode comprar o “sonho do casamento”, 

economizando, investindo ou contratando uma empresa que parcele tudo em infinitas 

prestações. Para aqueles que não podem pagar tudo existem outras tantas opções como a 

de alugar os vestidos e trajes de todo o “elenco” do casamento.  

Num setor tão promissor, encontramos desde revistas especializadas para 

aconselhar e orientar noivas e noivos, como “Noiva & Festas”, “Revista Bella Noiva”, 

“Figurino Noivas”. Existe também as feiras e exposições sobre o universo do casamento 

que exploram as chamadas novas tendências do mercado são uma constante, assim é 

comum por todo o Brasil acontecerem estes eventos. Para o ano de 2011, o portal 

“Casamentos Magazine.com”80, disponibilizou um calendário especial, a “Agenda 

                                                           

79 http://ruadasnoivas.com/ Acessado em 25 de fevereiro de 2011  
 
80 http://www.casamentosmagazine.com/ Acessado em 25 de fevereiro de 2011 
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Nacional de Feiras e Exposições”, no intuito facilitar a organização, planejamento e 

orientação para os casais que pretendem se casar e tem dúvidas de como realizar passo a 

passo todo o processo. Há quinze anos no mercado, a Expo Noivas81 promete ser 

superior aos outros eventos, no seu portal encontramos também o seu próprio calendário 

das exposições em todo o Brasil, e a pergunta chave que salta sobre nossos olhos: 

“Como é o casamento dos seus sonhos? Seja como for, encontre o que precisa aqui!” 

Ou então: “Seu sonho nos mínimos detalhes.” 

Com vinte e cinco anos de profissão, promovendo workshops, colecionando 

entrevistas em programas de televisão e revistas, o cerimonialista Roberto Cohen é o 

“queridinho” das celebridades, sempre disputado para organizar suas festas e 

casamentos. É considerado por muitos o “mago dos casamentos”82, o homem que 

transforma fantasia em realidade, deixou a odontologia e passou a organizar 

casamentos, logo ganhou status de “expert”, no quesito estilo, ele classifica a cerimônia 

de casamento ideal não precisa estar na “categoria luxo” e sim na “categoria 

originalidade”, nada que fuja da realidade. Sobre si mesmo declara-se: “sou um 

instrumento para realizar sonhos, fantasias e vaidades, desde que isso seja feito com 

elegância e com o que eu acho adequado. Fico muito feliz quando a festa tem a cara do 

cliente.”83    

Para os casais que querem inovar chegou uma modalidade que está se 

ampliando, um modismo que tem tomado conta principalmente de jovens casais que não 

querem como lembrança apenas as fotos em igrejas, cartórios ou salões de festas, é o 

                                                           

81 http://www.exponoivas.com.br/ Acessado em 25 de fevereiro de 2011 
82 http://contigo.abril.com.br/reportagem/mago-casamentos-roberto-cohen-348902.shtml Acessado em 25 
de fevereiro de 2011. 
83 idem 
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“Street Wedding”, traduzindo livremente como o “casamento na rua”. Nas ruas, 

avenidas, parques, num cenário ao ar livre, é feito um ensaio fotográfico dos noivos. 

Delineia-se um mercado promissor que não cessa em explorar o consumo do 

sonho. Para concretizá-lo é preciso investir, planejar, pagar e até se endividar por ele. O 

casamento e tudo o que envolve seu ritual, sua celebração, suas festas, são serviços e 

produtos à venda num mercado que utiliza da propaganda e do marketing num grande 

apelo para a realização do “sonho do casamento”. Como afirma Deleuze (2000:224): “o 

serviço de vendas tornou-se o centro ou a ‘alma’ da empresa. Informamos que as 

empresas têm uma alma, o que é efetivamente a notícia mais terrificante do mundo.” 

O aquecimento do mercado da indústria de casamento, que movimenta R$ 10 

bilhões por ano, segundo a reportagem publicada no “Caderno de Negócios”, do jornal 

O Estado de S.Paulo, em 08 de janeiro de 2011, é tão forte que as inovações não 

cessam, e cada temporada novos empreendedores surgem com idéias para disputar uma 

fatia desse bolo. “Entre as novidades, há empresas que fazem a cobertura ao vivo da 

cerimônia em redes sociais; criam listas ‘falsas’ de presentes para que os noivos 

arrecadem dinheiro ‘sem serem deselegantes’; e até sites de compra coletiva. (...) Os 

números do IBGE indicam um potencial de expansão: o número de matrimônios gira 

em torno de 1 milhão por ano.”84 

Estes dados mostram um mercado em franca expansão que lança mão de um 

utilitarismo investidor em comodidade e bem-estar dos seus consumidores que pagam 

pela sua felicidade. O mercado vislumbra a possibilidade de ampliar o número de 

consumidores conforme surge a cada dia mais inovações empreendedoras.  

Sonhos, desejos, felicidade, realização e concretização. O casamento hoje para 

muitas pessoas e passou a ser uma realidade: as possibilidades estão ao alcance de 

                                                           

84 “O Estado de S.Paulo. 08/02/01 – Caderno de Negócios. 
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todos. Este sonho e desejo podem ser comprados por qualquer um: mulheres ou 

homens, heterossexuais ou homossexuais, tanto faz, para todos há produtos à venda, do 

mais caro e luxuoso casamento ao mais pobre e simples, podendo ser pago à vista ou a 

prazo em inúmeras parcelas. Neste caso, tudo pode ser produzido e consumido, como 

observou Guatarri e Rolnik (2010:22), ao se referirem à produção de subjetividade 

social dentro de uma cultura que procura massificar, na qual estamos expostos, podendo 

ser capturados, inclusive se relacionarmos a idealização do casamento como um 

predomínio incontestável:  

essa grande fábrica, essa poderosa máquina capitalística produz, inclusive, 
aquilo que acontece conosco quando sonhamos, quando devaneamos, 
quando fantasiamos, quando nos apaixonamos e assim por diante. Em todo 
caso, ela pretende garantir uma função hegemônica em todos esses campos. 

 
 

O momento atual em que vivemos na sociedade de controle comunica que tudo é 

possível, e o casamento, sua celebração, passa a ser um sonho e um investimento de 

pessoas que tem uma vida medida e modulada, na qual tudo é somado. Planejar, 

investir, negociar e pagar faz parte da estratégia para se adquirir os serviços das 

empresas especializadas em vender  o sonho do casamento, igualmente o papel do 

fotógrafo e do cerimonialista que são os “instrumentos” para proporcionar a 

concretização da felicidade. O mercado do casamento e seus prestadores de serviços 

estão aptos a captar o desejo de cada um dos seus clientes-consumidores que não podem 

se decepcionar ou passar por agruras no ritual do casamento, porque pagam por um 

sonho a ser consumido.    

 

 

Casamento e Mídia:  

A instituição casamento passou por uma modulação captada pelo mercado e 

acompanhada de pero pela mídia. Seu apoio incondicional ao casamento continua – em 
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nome da família, da moral e dos bons costumes – mas, também, representa e prestigia  o 

casamento de várias maneiras. Revistas e sites especializados em televisão procuram 

cobrir o casamento das estrelas e celebridades. Tudo se torna um acontecimento, o 

vestido da noiva, a celebração, a festa, minuciosamente registrado pelas câmeras e 

flashs. Quando se tem filhos é outro acontecimento: mostram suas casas, expõe suas 

vidas ao público ávido em devorar leituras, fotos, fatos e fofocas supostamente da 

intimidade de cada celebridade em revistas, sites e blogs especializados em televisão. 

Para as celebridades esse movimento é importante, porque as mantêm em evidência o 

tempo todo: na mídia tudo é muito rápido e assegurar-se que se está sendo seguido, 

fotografado, perseguido é sinônimo de vida e lembrança permanente diante do público. 

No ramo do entretenimento, não são apenas os conselhos sentimentais dos 

programas de rádio e televisão que se dedicam a falar dos relacionamentos, dos atuais 

modelos de casamentos e famílias dos telespectadores. Investe-se também na 

publicização da vida privada das celebridades, na notoriedade, que retroalimenta todo 

um circuito midiático de subjetivações, que opera por meio das revistas impressas sobre 

televisão, como Contigo, Caras, Quem, Isto é Gente, dos tablóides, espaços no interior 

dos cadernos culturais dos jornais de grande circulação, e na internet, nos portais, blogs, 

fotologs, com a exposição cotidiana da vida das celebridades que são minuciosamente 

seguidas, perseguidas, fotografadas, filmadas. 

Quem não é celebridade ou famoso, ou seja, as chamadas “pessoas comuns” 

também investem em suas exposições permanentes, nas redes sociais Orkut, Facebook, 

Flickr, Badoo, Twitter, ou quando elaboram seus próprios sites, blogs e fotologs 

contando e expondo sua “vida privada”, tal qual as celebridades, e mostram seus 

casamentos, seus filhos, viagens, trabalho, lazer, construindo a imagem de vida feliz e 

plena. 
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Os programas de variedades, matutinos, vespertinos e noturnos como Hoje em 

Dia da TV Record; Manhã Gazeta, Mulheres e Todo Seu, os três da TV Gazeta; A 

Tarde é Sua, TV Fama,Superpop, Amaury Jr., todos da Rede TV!, dedicam tempo e 

espaço suficiente para falar, mostrar, quem se casou com quem, se houve separação, 

rompimentos, quem tem filhos, quantos são, e de quem são; a “roda do amor” quem já 

ficou com quem, fulano que já foi casado ou casada com cicrano, qual atriz ou cantora 

de sucesso está grávida, se casou grávida de quantos meses, se deu o “golpe da barriga” 

num grande astro, as decepções amorosas se sofreram violência doméstica, se fez 

cirurgia plástica, se casou com homem mais novo, se foi ao supermercado, restaurante, 

praia ou cinema, tudo é varrido e exposto ao público. 

 Outra aquisição são os programas de entretenimento que investem nos namoros 

e casamentos na televisão de pessoas que enxergam ali uma oportunidade para encontrar 

o par ideal. Um dos primeiros programas exibido em 1967, chamado o “Casamento na 

TV”, apresentado por Raul Longras, inicialmente na Rede Globo e depois na TV 

Excelsior; ali, diante das câmeras rapazes e moças, imaginavam e descreviam a pessoa 

ideal, em seguida aguardavam um pretendente, quando se formava um casal, a produção 

providenciava a celebração do casamento e os patrocinadores custeavam o enxoval e a 

lua de mel (Braune e Rixa, 2007).      

No quesito agenciar namoros, um dos pioneiros programas de auditório visando 

a formação de pares em busca de relacionamentos foi o do apresentador Silvio Santos. 

A primeira versão do programa “Namoro na TV” estreou em 1967, depois seguiu para a 

TV Globo, no final dos anos 70 e início dos 80 na TVS o programa era um sucesso. 

Com o bordão, “é namoro ou amizade?” Silvio Santos, interpelava o suposto futuro 

casal, que respondia à queima-roupa suas questões. O programa chegou a mostrar 

alguns casais que iniciaram seu namoro na televisão, e depois se casaram na vida real, 
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fora da tela. Já no SBT, Silvio Santos repaginou a fórmula do “Namoro na TV” e 

investiu nos programas “Quer Namorar Comigo?” e ainda,  “Em Nome do Amor”. Em 

2005, lançou outro programa, com o apelo à tradição do casamento, ao enfatizar no 

próprio título a concepção de resgate de valores sociais e morais da família brasileira: 

“Casamento à Moda Antiga” (Braune e Rixa, 2007).   

Seguindo na mesma esteira, outros programas requentaram a antiga fórmula. Em 

2002, a Rede Bandeirantes com o programa “Bem Me Quer”, apresentado por Márcia 

Goldschmidt, a Rede Record com o quadro “Vai dar Namoro?”, do programa “O 

Melhor do Brasil, apresentado por Rodrigo Faro; e numa versão supostamente “mais 

ousada” os programas da MTV Brasil, “Fica Comigo” de 2000, e o “Beija Sapo” de 

2005, ambos apresentados por Daniella Cicarelli, apostaram no público jovem e 

investiram em participantes homossexuais ou “fora do padrão” estético, como os gordos 

e gordas.  

 Estes dois programas da MTV voltados para o público jovem investiram na 

quebra de padrões convencionais em ter como participantes moças e rapazes, ao incluir  

pretendentes do mesmo sexo, apresentando edições específicas e beijos entre jovens 

casais gays na televisão. 

 Em relação ao casamento, a Rede Bandeirantes, no Programa Márcia apresenta 

dois quadros um chamado “Agência Virtual”, no qual os interessados precisam 

preencher um cadastro no site do programa, e a produção se encarrega de encontrar uma 

pessoa com o perfil descrito pelo participante, o outro é o “Street Wedding”.  

Entretanto, o maior sucesso do Programa Márcia é o “Street Wedding” do 

consultor e fotógrafo Everton Rosa. Everton Rosa é o mentor e detentor da marca 

“Street Wedding’ no Brasil. No seu portal, informações sobre a venda de seus cursos 

para outros fotógrafos e iniciantes queiram adquirir a técnica do novo “conceito” de 
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estilo fotográfico. Ali também informa detalhes da sua carreira profissional e como 

contratar seus serviços, e ainda, disponibiliza uma série de vídeos dos seus ensaios 

fotográficos.  

Repaginado o ex-programa que era veiculado pela emissora RBS de Porto 

Alegre, virou quadro permanente, passando a ser televisionado para todo o Brasil. Para 

participar o casal de noivos precisa fazer a inscrição e aguardar contato da produção do 

programa, assim qualquer um pode ter o “sonho” realizado. Depois da escolha dos 

noivos, e do local, a produção do programa elabora o Street Wedding, entrevista o casal, 

mostra o lugar ou lugares escolhidos para se fazer o “book” com as fotos diferenciadas, 

de preferência ao ar livre.  

 No dia 14 de dezembro de 2010, o quadro “Street Wedding” apresentou os 

noivos Clarice e Carace, noivos felizes da cidade de Novo Hamburgo, a mesma do 

fotográfo Everton Rosa que declarou dentro de um carro, seguindo para o lugar das 

fotos: “essas sessões de fotos do street wedding é completamente prazeroso porque, a 

gente consegue repetir, fazer, trocar de luz, situação, de ângulo, e isso tudo é o sonho no 

dia do casamento conseguir fazer tudo isso.”  

 Aparecem cenas da cidade de Novo Hamburgo, música romântica, imagens em 

“slow motion”, surgem os noivos subindo as escadas de uma rua arborizada, em seguida 

cada um faz seu depoimento sobre o dia do casamento, família e filhos. São mostradas 

imagens do casamento que se intercalam com imagens dos noivos. 

 Noivo: “poder vê ela (sic) vestida de noiva, sabe, acho que pra mim fui querer 

casar... Foi o momento mais emocionante do casamento. Não foi quando eu entrei, foi 

quando eu tava lá na frente e vi ela (sic) entrando de vestido de noiva, eu acho que, 

meio que caiu a ficha, aí eu, nossa! Ela tá linda e tudo mais e então eu fiquei 

emocionado.” 
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 Noiva: “eu não achei que ia ser tão lindo, lindo demais.” 

  Noivo: “hoje o que eu mais desejo é na verdade levar essa família adiante, fazer 

ela crescer cada vez mais e fortalecer.” 

 Noiva: “com certeza eu quero ter filhos, como se diz: uns branquelinhos, nosso 

vínculo vai estar aqui em Novo Hamburgo, não temos nenhuma intenção de sair daqui.” 

 Noivo: “o que eu mais admiro nela é ela ser uma pessoa extremamente atenciosa 

em detalhes e mais do que isso, ser uma pessoa forte, uma coisa que eu admiro demais 

numa mulher. Pra gente lutar junto, como uma equipe, porque a gente realmente é uma 

família.” 

 Noiva: “ele é extremamente carinhosos e isso hoje é raro, com certeza não é fácil 

ainda bem que eu encontrei essa pessoa.” 

 As declarações acima do casal de noivos participantes do Programa Márcia e do 

quadro Street Wedding, exibem a realização do sonho do casamento, o desejo de 

constituir família, a família como uma equipe, a atenção mútua de cada um. O sonho do 

casamento foi duplicado com a possibilidade do ensaio fotográfico ao ar livre: houve 

um planejamento e gasto financeiro com a cerimônia da igreja e da festa, entretanto, a 

participação no programa televisivo garantiu aos noivos a possibilidade de realizar o 

desejo de algo diferenciado, como a gravação dos depoimentos, os cenários escolhidos 

ao ar livre ou mesmo o museu para encenar um tango, tudo compartilhado com o 

fotógrafo e com o público telespectador. O jogo das cenas reais da cerimônia na igreja 

intercala-se com os depoimentos e as poses para o “book”, assim ultrapassando a utopia 

para mostrar que todos podem casar e participar do quadro “Street Wedding”. 

Ali vem a reafirmação da visão do noivo sobre a instituição família, uma família 

que opere como uma equipe de trabalho, o que por si só para funcionar depende da 

motivação, desempenho de papéis de cada um, liderança, do planejamento de ter filhos 
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como face crucial para a constituição de uma família. A família, na constituição de 

neoliberalismo, mostra-se como instituição chave para a formação do que se entende 

por capital humano, o conjunto de capacidades e potencialidades de um indivíduo para a 

realização de atividades produtivas, sejam elas materiais ou imateriais. A família é onde 

se constitui o que Shultz chama de capital “configurado na criança”. Logo, todo esse 

aparato, investimento e planejamento em torno do casamento e da constituição da 

família, mostra-se como elemento chave, do que Foucault (2009), chama de 

empreendedorismo de si. Este sujeito deve ter uma visão pragmática de suas relações 

amorosas e de amizades, pois estas constituem as possibilidades de sucesso ou fracasso 

profissional diante do julgamento a ser realizado pelo tribunal do mercado. 

 Fotógrafo: “com o badalar dos sinos eu dou por aqui encerrado esse Street 

Wedding. Hoje, aqui na minha cidade, em Novo Hamburgo fomos verdadeiramente 

abençoados, obrigado mais uma vez a todos e à minha equipe. Eu vejo vocês no 

próximo Street Wedding.” 

 Depois da fala do fotógrafo, seguem imagens das roupas e o preparo dos noivos 

para dançar um tango. Corta, e volta-se para o estúdio, aplausos da platéia, e agora, 

aparece sentados num sofá Márcia e na sua frente o fotógrafo Everton Rosa.  

 Márcia: “fiquei encantada com o tango, me conta essa história, que casal lindo 

também, né? Ajudou bastante!” 

 Fotografo: “Bastante. Eu fui ao casamento da Clarice e do Carace e no 

casamento ao invés deles dançarem a valsa, eles dançaram o tango, né? Ensaiaram, 

estudaram, praticaram e fizeram um tango lindo. Eu convidei eles para irem no interior 

do museu na cidade de Novo Hamburgo e repetir o tango lá, pro Street Wedding. Então 

ficou fantástico, porque a gente teve condições de fazer várias tomadas e mostrar os 

passos.” 
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 Márcia: “qual o segredo para fotografar?” 

 Fotógrafo: O segredo é você identificar o desejo e o anglo que cada um tem de 

melhor. O desejo de como eles querem se mostrar e o anglo de cada pessoa. 

 Márcia: “se eu quiser tirar uma foto, né? Se eu quiser, eu nem tento porque deve 

ter um truque. Você conta pra gente da próxima vez?” 

 Em seguida, encerra-se o programa.   

  

 

Família Hoje: já pode ser gay 

 Um: “Se você sabe ou desconfia que seu filho/a é homossexual, venha trocar 

idéias conosco. GPH Grupo de Pais Homossexuais – Associação Brasileira de Pais e 

Mães de Homossexuais, reaproximando os pais de seus filhos homossexuais.”85  

 Dois: “Homem, homossexual e pai. Muitas são as famílias homoafetivas (dois 

homens ou duas mulheres) que mantém longos relacionamentos, e muitas destas 

famílias têm filhos. Filhos provenientes de casamentos anteriores, ou frutos de 

adoções... Este blog quer conversar com estes paradigmas, paternidade e maternidade 

homossexual, filhos, família, direitos, leis, estimular a convivência entre estas 

famílias!”86  

 Três: “Para comemorar o mês dos pais, em agosto, o E-Litoral (um projeto do E-

Jovem que abrange jovens e adolescentes LGBT) decidiu prestar uma homenagem. E 

você poderá participar! Basta enviar um vídeo com uma mensagem sobre pais que têm 

filhos gays. Ou sobre seu pai.”87 

                                                           

85 http://www.gph.org.br/ acessado em 14 de janeiro de 2011. 
 
86 http://paigay.blogspot.com/ acessado em 14 de janeiro de 2011 
87 http://mixbrasil.uol.com.br/pride/grupos/grupo-seleciona-homenagens-para-pais-de-filhos-gays.html 
Acessado em 14 de janeiro de 2011. 



 
 

191 

 Quatro: Maurício pergunta: “Gays e lésbicas: Os almoços de domingo na 

companhia da família, parentes e amigos íntimos tem que ser resgatado?” Resposta: “os 

amigos de domingo em casa na companhia da família, parentes e amigos mais íntimos 

tem que ser resgatado e perpetuado. (...) Perpetuado pelas futuras gerações.”88 

 Cinco: “Igreja Contemporânea realiza casamento de lésbicas. Mais um 

casamento homossexual será realizado hoje pela Igreja Cristã Contemporânea, cuja sede 

fica no Rio de Janeiro. Agora as noivas serão a técnica de informática Kedma Costa, de 

33 anos e a consultora comercial Anne Flores, de 31 anos, amigas desde infância.”89    

 Estas frases acima citadas, colhidas de sites da internet sintam uma síntese atual 

acerca da família e do casamento. Constituir família hoje não está relegado apenas aos 

casais heterossexuais, ou especificamente à procriação das mulheres. Os homossexuais 

reivindicaram o direito de serem pais e mães. A cada ano ampliam seus direitos, seja 

pela adoção ou inseminação artificial, e o cenário família sofre uma constante mutação.  

   Os homossexuais que até pouco tempo eram vistos como anormais, imorais e 

pervertidos, sendo rechaçados e acossados pela sociedade, por serem considerados 

desviados, hoje estão sendo considerados e se consideram normais para constituírem 

suas famílias. Foucault (2001) mostrou muito bem as táticas e estratégias que as 

análises médicas da psiquiatria utilizou quando a homossexualidade passou a ser o seu 

objeto de investigação, dando início às intervenções e novos controles sobre os 

homossexuais, ao serem internados em asilos com a intenção de curá-los. Como os 

loucos, no século XIX os homossexuais são vistos como “doentes do instinto 

sexual”(2001: 234).   

                                                           

88 http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110101111909AAJIzje Acessado em 14 de janeiro 
de 2011 
89 http://www.jornalmundogospel.com/?p=2451 Acessado em 14 de janeiro de 2011 
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    Há pouco mais de trinta anos atrás o que acontece hoje em torno da instituição 

família seria inimaginável ou totalmente execrável no interior da sociedade. Pais 

querendo se aproximar, apoiar e integrar seus filhos gays e lésbicas no “seio da 

família”; homens e mulheres homossexuais discutindo sua situação de pais e mães, e a 

melhor maneira de criar seus filhos; filhos gays estudantes em escolas técnicas voltadas 

especificamente para a educação de jovens homossexuais, produzindo vídeos 

homenageando o dia dos pais; gays e lésbicas preocupados com os encontros 

dominicais com seus familiares; igrejas evangélicas realizando cerimônia de casamento 

entre casal de lésbicas, tudo isso hoje é normal, faz parte da sociedade atual a integração 

e participação de todos em qualquer instituição e efetivando a modulação da família. 

   No tocante aos homossexuais, a segunda século XX, tiveram que se fortalecer 

enquanto grupo de resistência, se reinventar e irromper sobre a sociedade. Entre os anos 

60 e 70 os gays saíram dos seus guetos e foram às ruas provocando convulsões sobre 

seu corpo e sua sexualidade, questionaram a produção do discurso de verdade da 

anormalidade, da perversão a qual sempre foram reprimidos e relacionados. Em 1974, 

finalmente a psiquiatria reviu o conceito de doença, de desvio que recaia sobre os 

homossexuais, e em 1987 deixariam de ser rotulados como pervertidos, os manuais de 

psiquiatria do mundo todo foi se alterando, conforme descreve Roudinesco (2003: 186): 

Em 1974, sob a pressão dos movimentos gays e lésbicos, a American 
Psychiatric Association (APA) decidiu, após um referendo, retirar a 
homossexualidade da lista das doenças mentais, rebatizadas ‘desordens 
mentais’ pelo Manual diagnóstico e estatísticas dos distúrbios mentais 
(DSM). O episódio dessa desclassificação rocambolesca foi um dos 
grandes escândalos da história da psiquiatria. Demonstrava em todo caso a 
pertinência das críticas dirigidas há tantos anos a uma disciplina que tendia 
a se tornar a empregada faz-tudo dos laboratórios farmacêuticos. Em 
função de não saber definir cientificamente a natureza da 
homossexualidade, a comunidade psiquiátrica americana de fato cedeu, de 
forma demagógica, à pressão da opinião pública ao organizar uma eleição 
acerca de um problema que não derivava em nada, como todos verão de 
uma decisão eleitoral. 
 Treze anos mais tarde, em 1987, sem a menor discussão teórica, a 
APA sumiu com a palavra ‘perversão’ da terminologia psiquiátrica 
mundial para substituí-la por esta, ridícula, ‘parafilia’, capaz de diluir a 
própria noção de homossexualidade. 
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 A crítica de Roudinesco (2003: 186-187) é contundente sobre a psicanálise e os 

“discípulos e herdeiros de Freud”, pois jamais toleraram a homossexualidade e a 

reprimiram no próprio círculo psicanalítico, somente acatando quando se procurava um 

tratamento adequado que encaminhasse o homossexual para a heterossexualidade. No 

que concerne à psicologia, ela seguiu os mesmo passos da psiquiatria.  

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou a mesma posição 
que os psiquiatras. Seus representantes aconselharam a todos os 
profissionais da saúde mental a renunciar a seus preconceitos homófobos e 
empreender pesquisas de campo junto às famílias homoparentais (Idem: 
188). 

 
 
 Todavia, deixar de serem considerados doentes mentais ou pervertidos pela 

psiquiatria e pela psicologia não aliviou o percurso dos movimentos gays e lésbicos; a 

aclamada “aceitação” ou “conformidade” da sociedade não aconteceu facilmente, e o 

revés apareceu com a “peste-gay”, o “câncer gay”, a maneira como AIDS era descrita 

pela mídia e pela sociedade no início dos anos 80. Milhares, centenas de gays tiveram 

mortes fulminantes por essa doença que varreu das ruas gerações de gays que tanto 

haviam lutado pela sua emancipação sexual.   

 Mais uma vez os gays foram perseguidos, acusados de desvio moral, de 

pervertidos sexuais, vigiados, espiados e segregados. Demorou-se muito tempo para a 

sociedade entender que a AIDS não era uma exclusividade dos gays, e sendo uma 

doença sexualmente transmissível, uma doença que podia ser transmitida também pelo 

contágio sanguíneo, poderia acometer homens e mulheres, homossexuais ou 

heterossexuais, sadios ou doentes, usuários de drogas injetáveis ou não, crianças ou 

velhos, qualquer um poderia adquirir o vírus HIV, tornar-se ou nascer soropositivo e 

depois desenvolver a AIDS, ou ainda que AIDS evidenciava a homoparentalidade 

manifesta, repaginada em casamentos heterossexuais abençoados e moralmente aceitos.  
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 Uma onda de repressão moral se abateu sobre a sociedade. Enquanto os 

movimentos gays se reinventaram para lutar contra a AIDS e contra todo tipo de 

preconceito que recaia sobre eles, resistindo pela conquista da sua liberdade sexual, 

conclamando o uso de preservativos, pondo na rua campanhas pelo “sexo seguro”, ao 

mesmo tempo foram capturados e enredados no discurso da integração, do casamento, 

da família, do conformismo. O próprio movimento voltou-se para o reconhecimento 

social enquanto minoria em busca de credibilidade, e da subjetividade dos 

homossexuais dentro dos “processos de singularização”. Ocorreu a captura: os gays e 

lésbicas desistiram, das experimentações e efervescências  deram lugar  à uma 

identidade cultural de grupo, e acabaram tragados pela “subjetividade dominante” e 

conservadora na qual o casamento civil e instituição família fazem parte (Guatarri e 

Rolnik, 2010). 

 

Foi então que a AIDS dizimou toda uma geração, nascida entre 1945 e 
1960, no exato momento em que esta acaba de conquistar sua liberdade. E 
foi então que surgiu de forma bem mais massificada, sobretudo para os 
homens, o desejo de gerar e de transmitir uma história.  
Sob esse aspecto, os homossexuais se adaptaram à estrutura familiar de sua 
época, uma estrutura desconstruída, medicalizada, esfacelada, periciada, 
entregue ao poder materno, e que já escapara à antiga autoridade patriarcal 
que se buscava no entanto, em vão, não revalorizar, mas restabelecer 
fazendo-a passar pela quintessência de uma ordem simbólica imutável 
(Roudinesco, 2003: 196). 

 

  Os homossexuais foram e continuam sendo o alvo por excelência de um 

discurso moral repaginado, que tem como efeito não mais uma interdição do corpo, da 

sua sexualidade, mas  ao contrário, uma economia que dirá aos homossexuais que eles 

também são cidadãos, são seres humanos e, portanto, que têm direito e devem ser 

empreendedores de si. Por conseguinte, descobriu-se o pink money90, porque além de 

                                                           

90 Expressão que designa o poder de consumo da comunidade gay e a maneira como a publicidade 
descobriu um nicho de mercado. 
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cidadãos eles são trabalhadores e consumidores por excelência, próximo passo seria e 

ainda é “provar” que são capazes e aptos para serem bons pais e boas mães para 

qualquer criança. E isso ganha força no Brasil e no planeta. Então por que não ter 

filhos? Por que não casar e viver a hipocrisia de uma situação monogâmica, tal qual, 

qualquer casal heterossexual normal? 

 A questão neste trabalho não é discutir a capacidade de ser ou não bons pais e 

boas mães, mesmo porque, existem pessoas heterossexuais ou homossexuais cruéis e 

violentas com seus filhos, expressando o que há de mais terrível. O desejo do 

acontecimento na vida de gerar outra vida que move homens e mulheres tornar-se pai ou 

mãe por si só é saúde e experimentação singular e intransferível. Assim como persistem 

crianças aos montes jogadas nos “infernos dos abrigos”, imaginando um dia conhecer 

alguém para adotá-las e que elas possam ter um pai ou uma mãe para levar outras vidas.  

A maneira como a sociedade e o Estado, numa perspectiva econômica e política, operou 

suas estratégias, suas táticas procurando controlar, punir, reformar aqueles que um dia 

foram considerados insuportáveis, trouxeram-lhes para mais perto para entender como 

funcionam, “apaziguaram” o movimento homossexual, e o “devir-homossexual” que 

poderia ser singular, que rompia com a sociedade, foi reconfigurado em busca de 

reconhecimento de direitos e cidadania. Ao reconhecerem-se como cidadãos de direitos, 

o Estado passou a avaliar os efeitos de controle sobre o movimento homossexual, 

minimizando os impactos na sociedade; e ainda tiram proveito, dividendos eleitorais de 

futuras leis que ainda estariam por vir como a criminalização da homofobia e da união 

homoafetiva e casamento civil.  

Eis que agora a sociedade acena para todos participarem, na qual todos os 

grupos e movimentos são e podem ser aceitos, com espaços garantidos, com políticas 

sociais implementadas a todo instante para assegurar garantias de estudo, formação 
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profissional, qualidade de vida, segurança e saúde, na qual as opiniões são valorizadas, 

bem vindas desde que não ultrapasse os limites de seu consentimento. Impera o 

politicamente correto, e a opção e, sobretudo, a orientação sexual, de ninguém será 

considerada a de um transgressor da ordem moral vigente. Assim, gays e lésbicas 

urdem por mais e mais direitos.  E o Estado vai autorizando suas migalhas aos poucos, 

provocando as subjetivações sob a forma de novas identidades.  

Entre os anos 1990 e início de 2000 o movimento GLS – Gays, Lésbicas e 

Simpatizantes, começou a se organizar para ir às ruas com a “Parada Gay”. A primeira 

Parada Gay de São Paulo ocorreu em 28 de junho de 1997, conseguiu reunir em torno 

de duas mil pessoas na Avenida Paulista, sem carros de som, trios elétricos das boates, e 

autorização da polícia. As pessoas seguiram até a Praça Roosevelt e gritavam em coro: 

“somos muitos e estamos em todas as profissões!”. Tudo muito espontâneo; as 

primeiras Paradas Gays conseguiram a cada ano cativar um público em luta pelos seus 

direitos,e sobretudo, dar visibilidade ao movimento gay e lésbico. Ainda estavam livres 

do cordão policial, de grandes patrocinadores, de publicidade e marketing, dos 

captadores de recursos, do turismo e dos políticos ávidos em subir nos carros de som 

com suas promessas de “políticas públicas” para os ensejos do movimento, exibi 

solidariedades e apoiam suas causas.  

Em 1° de fevereiro de 1999, surge a Associação da Parada do Orgulho GLBT de 

São Paulo. Seu principal objetivo é: “(...) a garantia da cidadania de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, assim como a promoção da visibilidade e auto-estima 

desta população e a educação da sociedade para o fim da discriminação, preconceito e 

violência homofóbica.”91 A letra “s” de simpatizante cai, apesar de ter sido importante 

inclusive para combater o preconceito e a discriminação na sociedade; posteriormente, 

                                                           

91 http://www.paradasp.org.br/associacao.php Acessado em 25 de janeiro 2011. 
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mais uma letra “t” é inclusa conforme as modulações do movimento é que representa os 

transgêneros. Em 2010, nova alteração na sigla, a letra “l” de lésbicas passou a vir 

primeiro, tendo em vista a alegação de que as lésbicas são mais discriminadas, assim 

teriam maior visibilidade às suas causas.   

Os movimentos sociais tiveram papel significante no processo de 

redemocratização do país, o movimento homossexual também participou sendo que, 

alguns eram militantes em partidos políticos de esquerda, da “nova esquerda” 

representada na figura do PT - Partido dos Trabalhadores, que surgiu nos anos 80, 

inclusive com a proposta de acolher e discutir as causas das minorias. Já em 1989, na 

primeira campanha presidencial pós-redemocratização, militantes do movimento gay e 

lésbico, apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicaram seus direitos 

não só dentro do partido, mas queriam garantias de que se eleito o candidato e o partido 

amparariam suas reivindicações, o que foi se estendendo a cada eleição presidencial ou 

estadual.   

Se a Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo surgiu em 1999, 

antes disso, foi instituída a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, em 1995. “A ABGLT se forma para lutar pela promoção da 

livre orientação sexual, pela liberdade, justiça social, democracia, pluralidade e 

diversidade de gêneros. (...) A promoção da auto-estima e a construção da cidadania de 

gays, lésbicas e travestis, assim como a luta contra a discriminação por orientação 

sexual, são passos na luta pelos direitos humanos e constituem-se num importante 

avanço para a construção de uma verdadeira democracia.”92 

                                                           

92 http://www.abglt.org.br/port/cartaprinc.php Acessado em 25 de janeiro de 2011 
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 A politização do movimento GLS93 se amplificou, assim como sua captura, 

rompeu com as possibilidades de experimentações, misturas e corpos ao adotar a sigla 

GLBTT – Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais; os simpatizantes 

heterossexuais ou não, foram relegados a segundo plano: podem ser importantes para 

inflar numericamente a Parada Gay, que alçou o estatuto de evento cultural e turístico 

da cidade de São Paulo ao arrastar 3,5 milhões de pessoas à Avenida Paulista, e ser 

considerada o maior acontecimento turístico pela São Paulo Turismo, recebeu 400 mil 

turistas e gerou aos cofres públicos da cidade em torno de 200 milhões de reais.94  

A cada ano, a Parada Gay tem um tema político: em 1997, “Somos muitos, 

estamos em todas as profissões”; em 1998, “Os direitos de gays, lésbicas e travestis são 

direitos humanos”; em 1999, “Orgulho Gay no Brasil, rumo ao ano 2000”; em 2000, 

“Celebrando o orgulho de viver a diversidade”; em 2001, “Abraçando a diversidade”; 

em 2002, “Educando para a diversidade”; em 2003, “Construindo políticas 

homossexuais”; em 2004, “Temos família e orgulho”; em 2005, “Parceria civil, já! 

Direitos iguais: nem mais, nem menos”; 2006, “Homofobia é crime! Direitos sexuais 

são direitos humanos”; 2007, “Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia!”; 

2008, “Homofobia mata! Por um Estado laico de fato!”; 2009, “Sem Homofobia, Mais 

Cidadania – Pela Isonomia dos Direitos!”; 2010, “Vote contra a homofobia: defenda a 

cidadania!”95. 

Para 2011 a 15ª Parada Gay conclama: “Amai-vos uns aos outros: basta de 

homofobia! – 10 anos da lei estadual 10.948/01”. Com a intenção de questionar as 

                                                           

93 Em 31 de janeiro de 1995, o VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, em prol dos Direitos 
Humanos e cidadania do público gay, lésbica e travestis instituiu a ABGLT – Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas e Travestis. Ver em http://www.abglt.org.br/port/cartaprinc.php Acessado em 25 de 
janeiro de 2011 
94 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/06/14-parada-gay-de-sp-comeca-com-tom-politico-e-vaias-
para-homofobia.html Acessado em 25 de janeiro de 2011 
95 Cf. http://www.paradasp.org.br/historico.php  Acessado em 25 de janeiro de 2011 
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religiões que não reconhecem as leis e os direitos alcançados pelo movimento LGBT, 

comemorarão os dez anos da lei estadual paulista 10.948/01 contra a discriminação do 

“cidadão homossexual, bissexual ou transgênero”96; sobretudo, querem que esta lei 

obtenha ressonância no âmbito federal. Ao mesmo tempo, a Parada Gay não quer perder 

de vista o tom festivo, procurando manter o apelo de “maior evento turístico da cidade”; 

é como se houvesse stands com produtos para todos os seguimentos que habitam o 

interior do movimento LGBT, e ali se misturam conquistas, reivindicações, leis, 

projetos, direitos, festa, moda, música, bofes, putas e afins. O marketing das conquistas 

políticas funcionaria para mostrar às novas gerações de gays e lésbicas os produtos que 

já foram adquiridos e estão sendo consumidos, e os produtos que ainda poderão surgir 

no mercado político.  No quesito reivindicações a lista atual da ABGLT – Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, contém 78 itens que 

ainda não foram adquiridos pelos casais homossexuais, atualmente ressubjetivados 

como, homoafetivos97. 

                                                           

96 Cf. http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=306 Acessado em 25 de janeiro de 2011. 

97 “78 DIREITOS NEGADOS A CASAIS HOMOAFETIVOS:  

1. Não podem casar 
2. Não têm reconhecida a união estável 
3. Não adotam sobrenome do parceiro 
4. Não podem somar renda para aprovar financiamentos 
5. Não somam renda para alugar imóvel 
6. Não inscrevem parceiro como dependente de servidor público 
7. Não podem incluir parceiros como dependentes no plano de saúde 
8. Não participam de programas do Estado vinculados à família 
9. Não inscrevem parceiros como dependentes da previdência 
10. Não podem acompanhar o parceiro servidor público transferido 
11. Não têm a impenhorabilidade do imóvel em que o casal reside 
12. Não têm garantia de pensão alimentícia em caso de separação 
13. Não têm garantia à metade dos bens em caso de separação 
14. Não podem assumir a guarda do filho do cônjuge 
15. Não adotam filhos em conjunto não podem adotar o filho do parceiro 
16. Não podem adotar o filho do parceiro 
17. Não têm licença-maternidade para nascimento de filho da parceira 
18. Não têm licença maternidade/ paternidade se o parceiro adota filho 
19. Não recebem abono-família 
20. Não têm licença-luto, para faltar ao trabalho na morte do parceiro 
21. Não recebem auxílio-funeral 
22. Não podem ser inventariantes do parceiro falecido 
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23. Não têm direito à herança 
24. Não têm garantida a permanência no lar quando o parceiro morre 
25. Não têm usufruto dos bens do parceiro 
26. Não podem alegar dano moral se o parceiro for vítima de um crime 
27. Não têm direito à visita íntima na prisão 
28. Não acompanham a parceira no parto 
29. Não podem autorizar cirurgia de risco 
30. Não podem ser curadores do parceiro declarado judicialmente incapaz 
31. Não podem declarar parceiro como dependente do Imposto de Renda (IR) 
32. Não fazem declaração conjunta do IR 
33. Não abatem do IR gastos médicos e educacionais do parceiro 
34. Não podem deduzir no IR o imposto pago em nome do parceiro 
35. Não dividem no IR os rendimentos recebidos em comum pelos parceiros 
36. Não são reconhecidos como entidade familiar, mas sim como sócios  
37. Não têm suas ações legais julgadas pelas varas de família" 

38- não têm direito real de habitação, decorrente da união (art.1831 CC) 
39- não têm direito de converter união estável em casamento 
40 – não têm direito a exercer a administração da família quando do desaparecimento do companheiro (art.1570 CC) 
41- não têm direito à indispensabilidade do consentimento quando da alienação ou gravar de ônus reais bens imóveis 
ou alienar direitos reais (art.235 CC) 
42- não têm direito a formal dissolução da sociedade conjugal, resguardada pela lei 
43 – não têm direito a exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos na 
hipótese do companheiro falecido (art.12, Par. Único, CC) 
44- não têm direito a proibir a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem do companheiro falecido ou ausente (art.20 CC) 
45- não têm direito a posse do bem do companheiro ausente (art.30, par. 2º CC) 
46- não têm direito a deixar de correr prazo de prescrição durante a união (art,197, I, CC) 
47- não têm direito a anular a doação do companheiro adultero ao seu cúmplice (art.550, CC) 
48- não têm direito a revogar a doação, por ingratidão, quando o companheiro for o ofendido (art.558, CC) 
49 – não têm direito a proteção legal que determina que o companheiro deve declarar interessa na preservação de sua 
vida, na hipótese de seguro de vida (art.790, parág. Único) 
50- Não têm direito a figurar como beneficiário do prêmio do seguro na falta de indicação de beneficiário (art.792, 
CC) 
51- Não têm direito de incluir o companheiro nas necessidades de sua família para exercício do direito de uso da 
coisa e perceber os seus frutos (art.1412, par. 2º, CC) 
52-Não têm direito de remir o imóvel hipotecado, oferecendo o valor da avaliação, até a assinatura do auto de 
arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação (art.1482 CC) 
53- Não têm direito a ser considerado aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade (art.1595 CC) 
54- Não têm direito a demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo 
outro (art.1641, IV CC) 
55- Não têm direito a reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro companheiro 
ao amante (art.1641, V CC) 
56- Não têm direito a garantia da exigência da autorização do outro, para salvaguardar os bens comuns, nas hipóteses 
previstas no artigo 1647 do CC 
57- Não têm direito a gerir os bens comuns e os do companheiro, nem alienar bens comuns e/ou alienar imóveis 
comuns e os móveis e imóveis do companheiro, quando este não puder exercer a administração dos bens que lhe 
incumbe (art.1651 do CC) 
58- Não têm direito, caso esteja na posse dos bens particular do companheiro, a ser responsável como depositário, 
nem usufrutuário (se o rendimento for comum), tampouco procurador (se tiver mandato expresso ou tácito para os 
administrar) – (art.1652 CC) 
59- Não têm direito a escolher o regime de bens que deseja que regule em sua união 
60- Não têm direito a assistência alimentar (art.1694 CC) 
61- Não têm direito a instituir parte de bens, por escritura, como bem de família (art.1711 CC) 
62- Não têm direito a promover a interdição do companheiro (art.1768, II CC) 
63- Não têm direito a isenção de prestação de contas na qualidade de curador do companheiro (art,1783 CC) 
64- Não têm direito de excluir herdeiro legitimo da sua herança por indignidade, na hipótese de tal herdeiro ter sido 
autor, co-autor ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa deste contra seu companheiro (art.1814, I CC) 
65 – Não têm direito de excluir um herdeiro legitimo de sua herança por indignidade, na hipótese de tal herdeiro ter 
incorrido em crime contra a honra de seu companheiro (art.1814, II CC) 
66 – Não têm direito a Ordem da Vocação Hereditária na sucessão legítima (art.1829 CC) 
67- Não têm direito a concorrer a herança com os pais do companheiro, na falta de descendentes destes (1836 CC) 
68- Não têm direito ser deferida a sucessão por inteiro ao companheiro sobrevivente, na falta de descendentes e 
ascendentes do companheiro falecido (art.1838 CC) 
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 No Brasil as chamadas conquistas do movimento homossexual estão em plena 

ampliação. Em relação à adoção de crianças por casais homossexuais o PNDH 3 – 

Plano Nacional de Direitos Humanos apesar das críticas sustentou a defesa da união 

civil homossexual e da adoção de crianças por casais homossexuais, por casais 

homoafetivos98. Apesar das discussões envolvendo o PNDH 3, muitos homossexuais 

têm conseguido adotar crianças visto que a lei não prevê o estado civil, a pessoa pode 

ser casada ou solteira, e a Constituição Federal proíbe a discriminação em relação à 

adoção por homossexuais.99 Encampando o direito à adoção o Conselho Federal de 

Psicologia elaborou a cartilha “Adoção: um direito de todos e de todas”, em defesa da 

homoparentalidade a cartilha reúne artigos que discutem o direito de adoção de crianças 

por homossexuais ou casais homossexuais, a proposta é dar visibilidade  à discussão: 

“trazer as contribuições da Psicologia para tão importante e atual discussão e dessa 

forma, auxiliar na concretização dos direitos já obtidos por meio da Constituição 

Federal Brasileira. (...) Para falarmos, hoje sobre adoção por homossexuais, ou em 

                                                                                                                                                                          

69- Não têm direito a ser considerado herdeiro “necessário” do companheiro (art.1845 CC) 
70- Não têm direito a remoção/transferência de servidor público sob justificativa da absoluta prioridade do direito à 
convivência familiar (art.226 e 227 da CF) com companheiro. 
71- Não têm direito a transferência obrigatória de seu companheiro estudante, entre universidades, previstas na Lei 
8112/90, no caso, ser servidor público federal civil ou militar estudante ou dependente do servidor. 
72- Não têm direito a licença para acompanhar companheiro quando for exercer mandato eletivo ou, sendo militar ou 
servidor da Administração Direta, de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundação 
instituída pelo Poder Público, for mandado servir, ex-officio, em outro ponto do território estadual, nacional ou no 
exterior. 
73- Não têm direito a receber os eventuais direitos de férias e outros benefícios do vínculo empregatício se o 
companheiro falecer 
74- Não têm direito ao DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não), no caso de morte do companheiro em acidente com 
veículos 
75- Não têm direito a licença gala, quando o trabalhador for celebrar sua união, podendo deixar de comparecer ao 
serviço, pelo prazo três dias (art.473, II da CLT) e se professor, período de nove dias (§ 3º., do art. 320 da CLT) . 
76- Não têm direito, de oferecer queixa ou de prosseguir na ação penal, caso o companheiro seja o ofendido e morra 
ou seja declarado ausente (art.100 § 4º CP) 
77 – Não têm direito as inúmeras previsões criminais que agravam ou aumentam a pena contra os crimes praticados 
contra o seu companheiro 
78- Não têm direito a isenção de pena no caso do crime contra o patrimônio praticado pelo companheiro 
(art.181 CP) e nem na hipótese do auxílio a subtrair-se a ação da autoridade policial (art.348 § 2º CP) .” 
Ver em: http://www.abglt.org.br/port/78direitosnegados.php Acessado em 25 de janeiro de 2011 

98 http://www1.folha.uol.com.br/poder/844902-vannuchi-critica-distorcoes-na-analise-do-plano-de-
direitos-humanos.shtml Acessado em 25 de janeiro de 2011 
99 http://leonardof.med.br/2010/08/02/filhos-de-lesbicas-tem-desenvolvimento-psicologico-normal/ 
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casamentos homoafetivos, é preciso dar visibilidade para as novas relações, para os 

laços sociais e para as configurações familiares, na contemporaneidade.”100    

No quesito saúde os direitos previdenciários foram estendidos ao companheiro 

ou companheira, que podem colocar o nome do seu parceiro ou parceira como 

dependente, o auxílio-doença e a pensão por morte, desde que se comprove a união 

estável homoafetiva e isso também se aplica à declaração do imposto de renda.101 O 

SUS – Sistema Único de Saúde, desde 2008, é obrigado a realizar e arcar com todas as 

despesas da cirurgia de mudança de sexo e vários transexuais se beneficiaram com a 

medida política 

No entanto, os transexuais masculinos, ou seja, mulheres que se consideram 

homens têm reclamado da dificuldade em conseguir a operação para definitivamente se 

transformarem; somente agora, a partir de janeiro de 2011, o SUS iniciou as triagens 

para fazer a operação de retirada do útero, ovários e mamas, mas a neofaloplastia – 

constituição do pênis – não está autorizada e o procedimento, quando feito, é de maneira 

experimental.102 

Quanto à ampliação de outros direitos, o governo do estado de São Paulo por 

meio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania implementou especificamente 

uma “Legislação GLBTT (Homossexuais)” 103, e foi hábil em 2010, ao seguir o mesmo 

trajeto da campanha eleitoral de 1982 e do governo Montoro que a partir de 1983 

designou uma série de conselhos estaduais, como o Conselho Estadual da Condição 

Feminina104, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Estadual da Comunidade Negra, 

                                                           

100 http://www.abglt.org.br/docs/cartilha_adocao_cfp.pdf Acessado em 25 de janeiro de 2011 
101 http://www.paradasp.org.br/noticias.php?id=153 Acessado em 25 de janeiro de 2011 
102 http://www.band.com.br/jornalismo/saude/conteudo.asp?ID=100000387360 Acessado em 25 de 
janeiro de 2011 
103 http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=306 Acessado em 25 de janeiro de 2011 
104 Especificamente sobre a implantação do CECF - Conselho Estadual da Condição Feminina, ver 
dissertação de mestrado: “Mulheres e Punição: uma história das delegacias de defesa da mulher”, de 
Lúcia Soares da Silva. 



 
 

203 

Conselho Estadual das Pessoas Deficientes. O governador José Serra afagou o 

movimento homossexual com três decretos seguidos: um foi o Decreto 55.587 de 17 de 

março de 2010, instituindo o Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, e tal qual os demais conselhos estaduais, os 

conselheiros devem participar das discussões de “políticas públicas” específicas para 

promover e assegurar os direitos do público LGBT, acatar e encaminhar a outros órgãos 

estaduais possíveis denúncias de violência e descriminação sofridas.  

O Decreto 55.588/2010 assegurou o uso do “nome social” por transexuais e 

travestis, no caso de quem utiliza um nome diferente do nome que consta da sua 

documentação. A USP – Universidade de São Paulo foi uma das primeiras a acatar a 

medida em seu último vestibular. Já o Decreto 55.839 de 18 de maio de 2010, instituiu o 

Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT. 

Trilhando o mesmo caminho, o governo federal implementou em 09 de dezembro de 

2010, por meio do Decreto 7.388, o CNCD - Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação, também denominado de Conselho Nacional LGBT, atrelado 

primordialmente à Secretaria de Direitos Humanos: “o Conselho tem por finalidade 

formular e propor diretrizes de ação governamental, em âmbito nacional, voltadas para 

o combate à discriminação e para a promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT. O órgão será composto por 15 ministérios 

e 15 organizações da sociedade civil.”105 

  Galgando direitos, falta ainda ao movimento LGBTT conquistar o direito do 

casamento civil ou o reconhecimento da união estável que, tramita no Congresso o 

Projeto de Lei 4914/09, para alterar a lei 10.406/02 do Código Civil, prevendo a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo; os autores alegam o fator da “normatização” da 

                                                           

105 http://www.paradasp.org.br/noticias.php?id=153 Acessado em 25 de janeiro de 2011. 
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jurisprudência, pois os tribunais e o Poder Judiciário recebem centenas de casos 

buscando os mesmos direitos e igualdade de reconhecimento tal qual como ocorre na 

união de casais heterossexuais. A investida do movimento gay e lésbico em busca de 

uma aceitação social, na qual ninguém questione o porque querem o Estado em suas 

vidas, faz do casamento gay um conformismo e acomodação na sociedade.    

 A mídia que se ocupa em acompanhar as tendências de comportamentos, apoiar 

e porque não, vender uma série de produtos e programas não perde tempo em mostrar 

casos, abordar temas, prestar serviços, fazer campanhas, noticiar, entreter os seus 

telespectadores. 

Seguindo o politicamente correto, abordando as mudanças na sociedade 

brasileira, duas personagens surgiram e ganharam destaque na mídia entre o final de 

2010 e o início de 2011. Uma foi o filho que vai mudar de sexo para se tornar filha do 

jogador de futebol Toninho Cerezo, a modelo transexual Léa T, linda, morena cabelos e 

olhos negros, boca carnuda, alta e esguia, foi a surpresa da SPFW – São Paulo Fashion 

Week Inverno de 2011. Convidada especial para desfilar as roupas do estilista 

Alexandre Herchcovitch, Léa T. se dizia surpresa com a cobertura midiática que lhe 

estava recebendo. Magoada com o Brasil, especificamente com a imprensa brasileira –

ávida em explorar a imagem e obter declarações do seu pai para saber como um jogador 

de futebol e hoje técnico de futebol encara o fato de ser pai de um transexual – já se 

sentiu em outros tempos perseguida. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no 

dia 24/01/11, a modelo deixou claro como o preconceito e sua indignação fizeram com 

que ela se isolasse em Milão, na Itália e constituísse sua família de amigos, adotando a 

letra T do sobrenome do amigo Riccardo Tisci. Lea T. declarou: “a forma como eu e, 

principalmente, meu pai fomos tratados pela mídia quase fez com que não quisesse mais 

voltar. Nem na Itália, onde há tanto moralismo, foi assim. Logo meu país, que faz pose 
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de ‘liberal’, mas é hipócrita, me julgaram assim? Foi injusto. (...) Meu pai não quis falar 

com a imprensa porque nem ele nem minha família de Belo Horizonte estão preparados 

para falar disso. Ainda é tudo muito novo. E sequer me ligaram para saber minha 

versão. A versão de que não nos falamos é mentira. Ele foi a pessoa mais doce, que 

mais compreendeu minha decisão de mudar de sexo, dizendo: ‘Cresci em ambiente de 

muita pobreza, já vi de tudo. Sei o que é bom e ruim. Conta comigo para o que der e 

vier.’” 

 A outra personagem despontou no reality show “BBB – Big Brother Brasil 11”, 

a cabeleireira transexual Ariadna. Ficou apenas uma semana confinada na casa do 

reality show, logo foi para o “paredão” do programa, e recebeu a maior porcentagem de 

votos para sair do programa. Mas deixou o seu recado ao vivo e a queima roupa: “sou a 

primeira transexual a participar de um reality show”. Feito! O tempo foi suficiente para 

ganhar o título de “mais procurados na internet”, capas de revistas, entrevistas em 

outros programas de entretenimento, debates, discussões, notícias sobre a vida dos 

transexuais, as operadas e as que ainda esperam por uma operação, tudo, tudo foi 

minuciosamente noticiado, Ariadna Thalia deu visibilidade às transexuais e ao seu 

noivado. Nascida Tiago Arantes, disse que se sentia aprisionada num corpo de homem, 

que sempre foi mulher: “sou mulher e heterossexual, nunca beijei uma mulher”, 

declarou à Revista Contigo. O menino pobre do Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, 

começou a tomar hormônios aos 16 anos de idade, depois passou uma temporada na 

Itália se prostituindo, fez também operação nas cordas vocais para afinar a voz e 

operação para colocar silicones nos peitos, e cirurgia para retirar o excesso de pele das 

pálpebras. A operação para mudança de sexo ocorreu na Tailândia, em 2009. Em 

relação à sua família foi específica ao frisar que ela e sua família nunca tiveram dúvidas 

sobre a sua sexualidade. A harmonia com a família pode ser vista pelas declarações do 



 
 

206 

pai de Ariadna, Agnaldo Arantes, ao dizer que se a filha voltasse para o programa “BBB 

11”, nadaria nua na piscina do reality e que todos os familiares e amigos torciam pelo 

seu retorno106. 

 A maneira como a mídia se atenta ao público gay e lésbico, para suas questões 

sexuais e/ou familiares, ocorre em programas de entretenimento da TV paga ou TV 

aberta com debates e entrevistas. Exemplo disso são alguns episódios do programa “The 

Oprah Winfrey Show”, exibido no Brasil pelo canal GNT. Em outubro de 2007 a 

apresentadora entrevistou pais e mães transexuais debatendo a sexualidade e família, e 

este programa ganhou o nome de “famílias transgêneros”107, em outro episódio mostrou 

um transexual que manteve os órgãos sexuais femininos e pode então engravidar, 

mesmo com uma aparência masculina, ele/ela se tornou pai e mãe ao mesmo tempo.108 

Há ainda episódios que discutiram “a vida dos indivíduos transgêneros”, “a mãe que 

gerou seus próprios filhos”, “transição transgêneros”109, essa gama de programas 

investiu na chamada “família moderna” do século XXI. 

Nesta onda temos os realitys shows, tais como “The Real L Word”, o nome é 

uma alusão à série “L Word” que já foi exibida pelo canal pago Sony, cada episódio 

mostra a vida e os relacionamento amorosos e sexuais de um grupo de lésbicas ricas e 

bem sucedidas da cidade de Los Angeles. As novelas e séries brasileiras não ficam 

atrás. Há muito tempo os autores Agnaldo Silva e Gilberto Braga – gays assumidos – 

exibem personagens gays ou lésbicas e suas experiências de vida. No final dos anos 80 

a novela “Vale Tudo” de Gilberto Braga mostrou um casal de lésbicas, abordou 

                                                           

106 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/870432-pai-de-ariadna-diz-que-ela-vai-nadar-pelada-se-voltar-
ao-bbb.shtml Acessado em 25 de janeiro de 2011 
107 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-
BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.oprah.com/relationships/Transgender-
Families/7&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj9ZiARwYdYE63Lob9Y_zGLdfbP6Q Acessado em 
25 de janeiro de 2011. 
108 http://delas.ig.com.br/papai+gravido/n1237496363121.html Acessado em 25 de janeiro de 2011. 
109 Idem. 
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sutilmente a questão do preconceito e o problema da herança; Agnaldo Silva com a 

novela “Senhora do Destino” mostrou o filho gay preterido pelo pai e irmãos machistas, 

com uma reviravolta na família e na escolha do seu companheiro. 

 Atualmente está sendo exibida nas duas TVs a premiada série de humor 

estadunidense “Modern Famíly” ou “Família Moderna” exibida pela Rede Bandeirantes 

de Televisão, que mostra o cotidiano de três “famílias diferentes”: seus personagens 

representam as minorias. Primeiro, temos o pai viúvo, um homem branco mais velho 

que se casou com uma jovem latina mãe de um menino gordo; ele é pai de um filho e de 

uma filha. O filho é gay, vive com um companheiro e adotaram uma bebê vietnamita, a 

filha é casada e tem três filhos, um menino e duas meninas, e todos fogem do padrão, 

seja físico, estético ou emocional. O co-criador Christopher Loyd definiu o “sucesso” da 

série da seguinte maneira: "muitos discordam de questões como o casamento gay, mas 

os americanos já mostraram que, quando se trata de entretenimento, são incrivelmente 

tolerantes".110 Ou seja, cabe à televisão retratar o que está acontecendo na sociedade, o 

comportamento e as relações sociais, mas não numa pegada política, empunhando 

bandeiras; ao contrário, o humor aqui seria a chave para entreter, mas também 

supostamente “conscientizar” de que agora existem as famílias fora dos padrões, 

diferentes, e elas não fazem mal à sociedade, ao contrário, são perfeitamente normais, 

portanto, toleráveis.   

Existem várias possibilidades para que homens e mulheres constituam suas 

famílias –refiro-me à adoção - , não importando sua sexualidade, nem estado civil. Um 

adulto com mais de 21 anos de idade pode adotar uma criança desde que seja no mínimo 

mais velho 16 anos, aos técnicos sociais, psicólogos e assistentes sociais fazem 

entrevistas com os candidatos para comprovar de fato o interesse da adoção, numa 

                                                           

110 http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/emmy-prova-que-familia-moderna-faz-sucesso-nos-
eua.htmlm Acessado em 25 de janeiro de 2011. 
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tentativa de evitar a devolução da criança, os promotores e juízes fazem dão o aval final, 

prevendo um tempo de adaptação do candidato à adoção e da criança a ser adotada, o 

chamado “estágio de convivência”, depois disso, não poderá haver desistência ou 

devolução da criança. 

As chamadas “novas famílias” não são um acontecimento recente como muitos 

querem fazem crer; a chamada monoparentalidade, na qual pai-solteiro ou mãe-solteira 

tem filhos e os criam sozinhos é prática histórica. A Constituição Federal, no artigo 226, 

§ 4°, define a monoparentalidade, “como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.” Homens e mulheres, com seus filhos biológicos 

ou adotados, separados, divorciados ou solteiros, morando sozinhos ou com outros 

familiares, sempre existiram, o que mudou é a chamada aceitação ou normalização 

desse comportamento na sociedade.  

 A moral repressiva conservadora com seu controle e vigilância, estigmatizou as 

mulheres consideradas perigosas: uma mãe-solteira já foi considerada prostituta em 

potencial e vagabunda, presas fáceis, sedutoras e seduzidas, sentiram a dor do prazer da 

carne ao engravidaram. Hoje, mulheres mães solteiras, mulheres separadas e 

divorciadas com filhos constituem-se como chefes de família. Se a mulher for pobre, 

com baixa instrução, com muitos filhos, cada um de um pai, a família pode ser 

considerada “desestruturada” ou exposta à “vulnerabilidade”, mas o Estado, atento, 

instituiu diversas políticas sociais de inclusão, promoção e reforma destas famílias, 

intervindo no seu cotidiano.  No caso dos homens, nos últimos tempos temos vistos 

muitos mais homens solteiros, separados ou divorciados procurarem criar os seus filhos, 

mesmo vivendo sozinhos.  

  Outra questão manifesta quando nos referimos a “novas famílias” é a ascensão 

social via uma economia pautada no consumo que fez emergir a chamada Classe C 
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como a nova classe média brasileira. Especialistas e o governo comemoram a 

emergência da Classe C como uma nova classe média; estudos e análises mostram que 

famílias com renda mensal entre R$ 1.064,00 e R$ 4.591,00 continua em ampliação, 

fazendo com que o Brasil seja considerado um país classe média tal qual os Estados 

Unidos, deixando de ser classificado como país pobre-miserável.111 

Estas famílias são consumistas por excelência. Nos últimos anos muitas 

conseguiram adquirir a casa própria, o carro zero, viajar de avião, fazer cruzeiro 

marítimo, ter filhos nas faculdades particulares, etc. O mercado, a cada dia pesquisa e  

produz conhecimento sobre o emergente consumidor popular: onde moram, como 

falam, como se alimentam, como se locomovem, o que mais desejam, seus hábitos de 

consumo e seus costumes. Seu comportamento está sendo mapeado por causa do seu 

poder de compra.  

A família classe C concretiza seus sonhos de consumo comprando tudo a prazo, 

em inúmeras parcelas, com juros exorbitantes embutidos pelas lojas de departamentos e 

consentidos pelo governo. Morando em cubículos, nas periferias e favelas das cidades 

urbanas, adquirem eletrodomésticos, televisores, celulares e computadores de última 

geração tecnológica, assinam pacotes de canais da TV fechada.  

O perfil destas famílias, que outrora foram considerados pobres ou muitos 

pobres e ascenderam socialmente, hoje é a maioria da sociedade, e procuram também 

investir nos estudos para se manter ou ascender um degrau a mais. Se o pai ou a mãe 

não cursaram uma faculdade, o jovem da classe C almeja o ensino superior via cursos 

universitários em instituições privadas, com mensalidades baixas e salas de aula 

abarrotadas. A educação superior há tempos é um produto modulado para a venda e o 

                                                           

111 Cf. http://www3.fgv.br/ibrecps/retcm/midia/kc1615.pdf Acessado em 25 de janeiro de 2011. 
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consumo daqueles que sonham com um canudo ou diploma emoldurado e pendurado na 

sua parede, nem que seja para ostentar para o vizinho do lado. 

 A modulação da família monogâmica ganhou outros contornos. Hoje é comum a 

troca de parceiros, casar e descasar não tem a menor importância para sociedade. Ela 

não se interessa se o casal faz o estilo papai-mamãe; se a mulher ou homem casaram-se 

virgem ou se antes tiveram uma vida sexual ativa; se o casamento é para sempre; se a 

relação do casal é aberta prevendo outros parceiros, objetos e fantasias; se o divórcio e 

separação contínua entre idas e vindas são a outra face do casamento; se a família 

renovada é heterossexual ou homossexual. Em compensação, o interesse reside no 

funcionamento e garantia da monogamia no interior do casamento de uma maneira 

geral. 

 

VARIAÇÃO DOS FLUXOS 

 

 A política da felicidade na televisão brasileira tem investido na medição dos 

níveis de felicidade demonstrada pelo telespectador-consumidor-cidadão. As sondagens 

e produção de conhecimento apostam em uma mensuração subjetiva para sua 

concretização. A realidade de vida do público alvo dos programas televisivos ajuda as 

emissoras a compreender sua satisfação em relação a si, ao seu corpo e comportamento, 

e enfim, o que esperam ver nos programas acerca de qualidade de vida, bem-estar, 

saúde, estética, educação e meio ambiente.  

 O FIB – Índice da Felicidade Interna Bruta serve para medir o grau de satisfação 

do cidadão em relação à conquista e garantias de direitos sociais. O primeiro país a 

implementar este índice foi o Butão. Ao sondar a felicidade do cidadão, o Estado 

regulamenta suas políticas sociais para as áreas como saúde, educação, segurança e 

meio ambiente. Apoiado e recomendado pela ONU – Organizações das Nações Unidas, 
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no Brasil, o indicador da “política da felicidade” foi sugerida como propostas de 

emendas constitucionais pela Câmara Federal e Senado, no intuito de reforçar os 

chamados “direitos sociais” básicos, previstos no artigo 6° da Constituição Federal.112 

 O discurso da política da felicidade sai da esfera do Estado e dos movimentos 

sociais, como o “+ Feliz”, para os programas televisivos, que enfatizam a revitalização 

do corpo e das condutas moderadas, na qual todos devem exercitar a consciência cidadã 

tornando-se equilibrados o suficiente para participar da sociedade. 

Há muito tempo o poder penetrou no corpo, como mostrou Foucault em suas 

análises genealógicas. O corpo foi sendo esquadrinhado, analisado, colonizado e 

dominado como o alvo preferencial de vigilância e controle constante das instituições, 

como a família e do Estado. “O domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam 

ser adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os 

exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isto 

conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, obstinado, 

meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo 

sadio” (Foucault, 2001: 46). 

 O revestimento do discurso da política da felicidade enquanto tecnologia de 

poder atravessa os programas femininos, principalmente os abordados nesta pesquisa, 

ao reforçar o papel da mulher, sua qualidade de vida e bem-estar, inscrevendo uma nova 

tecnologia de poder sobre o corpo revitalizado, rejuvenescido por intervenções 

cirúrgicas, asséptico e curado.  

 Os programas femininos investem no desejo das mulheres por um corpo novo, à 

imagem e semelhança das apresentadoras. Como condutoras de consciência midiáticas, 

                                                           

112“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assitência aos desamparados, na forma desta 
Constituição” (Constituição da República Federativa do Brasil). 
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elas aparecem no vídeo rejuvenescidas pelas intervenções estéticas e cirúrgicas, pela 

maquiagem e photoshop artifícios capturadores das subjetividades femininas. A mulher 

enquanto telespectadora-consumidora-cidadã deve estar atenta como uma máquina, 

funcionando o tempo todo para governar a si, à sua família, o próximo e sua 

comunidade.  

 As modulações dos programas femininos não cessam o ápice do momento não é 

a produção e reprodução de “novos” programas, mas incide em canais com uma 

programação 24 horas exclusivas para as mulheres. Estes canais operam na TV 

Fechada, são eles GNT e Viva ambos da Globosat; Liv e Discovery Home Health do 

grupo Discovery Communications.  

 O Discovery Home Health foi um dos primeiros canais a disponibilizar uma 

programação exclusiva para as mulheres. Seus programas internacionais investem no 

comportamento e condutas universais da mulher moderna do século XXI. Após um ano 

de pesquisa o grupo Discovery resolveu mudar em 2010 o canal People + Arts para Liv, 

investindo numa programação de entretenimento para as mulheres e a família latino 

americana, ao exibir filmes, séries e realitys shows. 

O canal GNT reformulou sua programação em 2011, e deslocou um dos poucos 

programas destinados ao público masculino, o Manhattan Connection que passou a ser 

exibido pelo canal Globo News. Em sua nova grade privilegia as “mulheres urbanas” da 

classe A/B; com idade entre 25 a 49 anos. Alguns programas continuam no ar como o 

Super Bonita e o Saia Justa, e as novidades são os programas Base Aliada que ensina 

“truques” de maquiagem; Nos Trinques que alia arquitetura, iluminação e design; 

Vamos Combinar sobre tendências da moda e a moda das ruas; outros programas 

abordam a maternidade, os cuidados com os bebês, astrologia e ainda os realitys shows, 

meticulosamente pesquisado para “descobrir o gosto dessa mulher”, como enfatizou a 
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diretora do canal, Letícia Muhana, em entrevista ao caderno TV do jornal O Estado de 

S.Paulo,de 13 a 19 de março de 2011. 

O canal Viva, também da Globosat, entrou no ar em 2010 tendo como público 

alvo as mulheres da nova classe média, a classe C. A ascensão social da classe C foi 

observada e a estratégia de implantar mais um canal teve como diferencial as reprises de 

telenovelas, minisséries e programas humorísticos clássicos da TV Globo. Outros 

programas diários da TV Globo são exibidos em “horário alternativo” no Viva, como o 

Mais Você da apresentadora Ana Maria Braga.  

Para facilitar a captura da mulher classe C, os canais Viva e Discovery Home 

Health, quando exibem filmes, documentários, seriados, e qualquer outro tipo de 

programa internacional, substituíram as legendas pelo recurso da dublagem para 

promover a adesão à sua programação vertical e incutir nestas mulheres a noção de 

ascensão social.  

Os fluxos impetrados pelos programas femininos estão sendo redimensionados 

por modulações contínuas que agora se deslocam em uma via de mão dupla da TV 

Aberta à TV Fechada, da TV Fechada à TV Aberta acoplados à Internet, ditam regras de 

condutas, julgam as ações, intenções e comportamento das mulheres sob a insígnia 

transcendental do que é certo e errado, uma moral que avalia o que se faz, o que se diz, 

transformam e reatualizam um estilo de vida conformado que repousa no 

conservadorismo moderado. 
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