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Resumo 
Em tempos onde o imperativo da performance discursiva se impõe, este trabalho se 
propõe a tentar compreender o papel da narrativa como fio condutor sobre o fenômeno 
de deslocamento de jornalistas para o campo do entretenimento. O conceito de 
autoridade jornalística de Barbie Zelizer (1992) permeia a discussão, a partir da 
compreensão das dimensões culturais dos processos comunicacionais e das estratégias e 
dinâmicas narrativas como elemento construtor de sentido.  
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Introdução 

O que reivindicam os jornalistas quando se deslocam para outras áreas de 

produção de sentido como a do entretenimento? Esta é uma das questões que norteiam a 

reflexão sobre a transição de jornalistas que passam a atuar no mercado da diversão em 

detrimento do campo das notícias. Neste artigo, o interesse é tentar compreender quais 

são e como as formas discursivas que compõem a tessitura deste movimento contribuem 

e orientam a recepção do público no sentido de celebrar a mudança de lugar destes 

jornalistas. 

Analisar o papel da narrativa nesse deslocamento inclui considerar as hipóteses 

de que: 1) a construção discursiva constitui-se em uma estratégia privilegiada de um 

“grupo especializado”, de acordo com a definição bourdiesiana e 2), essa formação 

narrativa atua como fio condutor fundamental para que o jornalista migre para outras 

áreas comunicacionais como o entretenimento.   

Entendendo o jornalismo como prática social para além da profissão assim como 

os jornalistas como sujeitos e também assujeitados aos processos de mudança em torno 

da prática, a definição de “autoridade jornalística” de Barbie Zelizer (1992) é o ponto de 

                                                
1Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
PPGCOM/UERJ. 
3 Acervo digital oficial da emissora disponível em memoriaglobo.globo.com   
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
PPGCOM/UERJ. 
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partida para refletir sobre esse fenômeno comunicacional que carrega a interação 

subjetiva no cerne de suas práticas. O objetivo se amplia para entender de que forma e 

por que a indústria do entretenimento se apropria da autoridade jornalística 

personificada nos jornalistas e em especial, refletir sobre como as estratégias narrativas 

costuram os sentidos produzidos pelo jornalismo a fim de fazer girar a roda do 

espetáculo sob a lógica do entretenimento midiático.  

Entre outros jornalistas que escolheram a área de entretenimento em detrimento 

do jornalismo no Brasil, selecionamos para este artigo o caso da jornalista Fátima 

Bernardes, da TV Globo, que deixou a bancada do Jornal Nacional para dedicar-se ao 

televisivo matutino “Encontro com Fátima Bernardes”, em junho de 2012. A escolha de 

Fátima se dá devido a possibilidade de cruzar conceitos como autoridade, discursos de 

autorreferenciação e memória na trajetória da jornalista rumo ao entretenimento, tendo a 

narrativa como ferramenta estratégica ao longo de todo o processo. Somado a isso, o 

fato de o programa estar atualmente no ar nos dá a oportunidade de verificar 

continuamente aspectos relevantes à discussão, revisitando o tema e testando novas 

hipóteses no que diz respeito a teia de sentido construída e reinventada constantemente 

a partir da interação com o público. 

Com foco em observar os caminhos da narrativa na função de justificar e dar 

sentido à mudança performática requerida aos jornalistas na migração de área, 

procuramos neste trabalho propor algumas reflexões iniciais sobre a consolidação 

dessas figuras híbridas representadas pelos jornalistas-entertainers observando o papel 

da narrativa nessa construção simbólica. 

 

O monopólio da fala 

Sob quais critérios os jornalistas passam a ser também agentes de poder ou 

“agentes especializados” Bourdieu (1998), uma vez que personificam a credibilidade 

através de suas próprias construções narrativas? Para responder a essa pergunta, 

recorremos ao conceito de autoridade jornalística (Zelizer, 1992) tomando o discurso 

jornalístico como produtor de sentido e difusor de narrativas providas de status de 

verdade. 

O assassinato de JFK e a atuação da mídia norte-americana sobre o episódio é o 

pano de fundo para o desenvolvimento da definição de autoridade jornalística que 

pressupõe a narrativa como eixo fundamental para conectar discursos fora do jornalismo 
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estruturando assim, os domínios de contexto e memória para ratificar a autoridade 

(Zelizer , 1992). A análise dos padrões de autoridade introjetados nos relatos sobre o 

assassinato veiculados pela mídia serve de suporte metodológico para a conceituação da 

autoridade jornalística, assim como sua presença nos processos comunicacionais. A 

relação proposta entre produção de narrativas memoráveis e jornalismo é fundamental 

para que se possa examinar a memória como "atividade social implícita" e além disso, 

os debates sobre essa associação permitem que padrões de autoridade possam ser 

percebidos ao longo do tempo (Zelizer, 1992).  

Em consonância com o que escreve Zelizer ao detalhar de que forma se dá o 

processo de legitimação do jornalista, Traquina (2013) lembra que trata-se de uma 

chancela construída coletivamente entre púbico e jornalistas e entre jornalistas e seus 

pares de profissão, reforçando o lugar distinto do papel de intérprete “oficial” e da 

realidade.  

A retórica jornalística tem como uma de suas crenças o “discurso de verdade” 

fazendo uma referência aqui à análise do discurso de Foucault (1997).  Autorizada e 

devidamente legitimada, a narrativa da qual os jornalistas fazem uso de forma perspicaz 

e especializada institui o que Foucault denomina de “sistema de exclusão”, uma vez que 

ao alçar esse lugar de fala, os jornalistas excluem implicitamente outros discursos e 

seguem como porta-vozes oficiais da realidade.  

Seja admitindo o jornalismo como “campo” (Bourdieu, 1997) que remete a um 

“espaço social estruturado”, seja como “disciplina”, na conceituação de Foucault, é 

possível considerar que a prática discursiva jornalística segue normas e valores internas 

de operação. De acordo com a lógica de Pierre Bourdieu (1997, apud TRAQUINA 

2005:30) os jornalistas partilham de estruturas invisíveis, os “óculos” que vêm certas 

coisas e não vêm outras, num compartilhamento seletivo da realidade. Essa prática 

interna, que enaltece o que é produzido por determinado grupo (jornalistas, no caso 

desta discussão) desmerecendo outras narrativas faz com que a disciplina para Foucault 

além de princípio de controle da produção do discurso, desempenhe também uma 

função restritiva e coercitiva (Foucault, 1997:36).  

Traquina (2005) afirma que “a compreensão das notícias serem como são 

prescinde de um entendimento sobre quem produz essas notícias”. Sendo assim e em 

concordância no que se refere às análises propostas neste artigo que investiga a 

migração do jornalista para o campo comunicacional da diversão através dos recursos 
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da narrativa, faz-se necessário aprofundar as reflexões acerca não somente sobre o 

discurso mas também sobre quem e de que maneira o produz a fim de verificar os 

padrões que constituem a autoridade jornalística, numa tentativa de testar a hipótese de 

que é somente ancorado no pressuposto da autoridade que essa migração pode ocorrer.  

 

Narrativas memoráveis e autorreferência  

No estudo do conceito de autoridade jornalística como construção coletiva e 

social, deparamo-nos inevitavelmente com a aproximação entre jornalismo e memória, 

uma vez que recorrer às narrativas memoráveis para legitimar, confrontar ou levantar 

questões sobre determinado discurso se insere como uma das mais notórias práticas 

midiáticas.  

O passado é um recurso explorado pelo jornalismo a fim de justificar 

determinados recortes, uma vez que o tempo e as demandas da memória se localizam 

sempre no tempo presente e o jornalismo se arvora justamente nessa necessidade do 

novo – mesmo que essa novidade venha através de ações que revisitem o passado da 

forma mais adequada aos objetivos, é claro. Por isso, “compreender as dimensões 

temporais das narrativas jornalísticas e as implicações na percepção do sentido histórico 

e, consequentemente, nas ações cotidianas” como escreve Matheus (2010), se mostra 

fundamental no caso desta análise. O percurso que a narrativa de memória faz baseia-se 

na trajetória da jornalista Fátima Bernardes sedimentando sua autoridade e ao mesmo 

tempo, garantindo seu novo lugar de fala, agora sob uma perspectiva mais informal e 

direta, já no campo do entretenimento. Seguindo esse princípio, a mudança de área de 

Fátima para o entretenimento embasa “toda uma relação particular, jornalística, entre 

passado, presente e futuro mercantilizada na forma de jornalismo.” (Matheus, 2010)  

A noção de lembrar, seguindo o pensamento de Marialva Barbosa, carrega o 

princípio da não-neutralidade e da negociação constante com o tempo presente. Deste 

modo, o que é enaltecido nas narrativas em questão segue uma lógica específica, 

endereçada. No caso de um produto jornalístico como o que tratamos neste artigo, o 

grupo de futuros consumidores. A este sistema de edição, Pollak (1985) chamou de 

“enquadramento da memória”, constituinte de uma dinâmica de reinterpretação 

constante na forma de “produção de discursos organizados em torno do acontecimento” 

(p.11). Tais conceitos ajudam na compreensão do conteúdo oficial aplicado aos 
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jornalistas ao abrigo da ideia de enquadramento como guiança simbólica, material 

combinado a outras referências e sempre dotado de intenção e ideologia. 

A partir das narrativas oficiais, isto é, observando o que os próprios jornalistas 

testemunham sobre si e sobre eventos que de alguma forma lhes dizem respeito, 

utilizamos o conteúdo do Projeto de Memória do Grupo Globo3 para investigar as 

dimensões simbólicas em torno do caso da jornalista Fátima Bernardes, que assim como 

Pedro Bial, passou a integrar o núcleo de entretenimento da TV Globo. É neste núcleo 

onde, desde 2012, Fátima apresenta um programa diário de variedades e Bial esteve a 

frente de todas as edições do reality show Big Brother Brasil atualmente em sua décima 

sexta temporada e do qual ele acaba de se despedir para comandar um novo produto em 

forma de talk-show. 

As narrativas de lembrança sobre a trajetória de Fátima não dispensam dar 

destaque à presença da jornalista em eventos e coberturas relevantes em sua trajetória na 

emissora. Tais narrativas costuram aspectos apropriados para que sejam criadas 

instâncias simbólicas que relacionam implicitamente o passado glorioso com a 

performance pretendida, como se o primeiro fosse premissa inquestionável para a nova 

posição. Em outras palavras, as narrativas constroem e legitimam ao longo do tempo e 

junto ao público uma posição de distinção (Bourdieu, 2007) no paradigma relacional da 

sociedade, onde os meios de comunicação atuam ao mesmo tempo como produtores de 

narrativas carregadas de sentido e “importantes agentes de memória” (Ribeiro, 2012). O 

caráter múltiplo das ações midiáticas no que diz respeito a criar, fazer circular, arquivar, 

resgatar e ressignificar memórias, oferece uma posição de poder ao analisarmos o papel 

do jornalismo na arena de disputas simbólicas dos fenômenos sociais. A posição 

hegemônica que a TV Globo detém no cenário de difusão e produção no território 

brasileiro pode ser observada, entre outros fatores, a partir de seus índices de alcance 

que chegam a mais de 99% de habitantes4 no país. Embora não nos interesse debruçar 

sobre dados quantitativos nesta análise, a abrangência da emissora no território nacional 

é um fator que dá suporte à existência de monopólio ou pelo menos, um privilégio na 

circulação e internalização de discursos.  

Em um trecho do depoimento de Pedro Bial ao Projeto Memória do Grupo 

Globo o jornalista justificou sua função como apresentador do reality show Big Brother 

                                                
3 Acervo digital oficial da emissora disponível em memoriaglobo.globo.com   
4 Dados disponíveis em http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Totalizador.aspx + 
http://propmark.com.br/midia/afiliadas-da-rede-globo-permitem-alcance-de-99  
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Brasil como “missão profissional”, afirmando sua autoridade de forma 

autorreferenciada, ou seja, a partir do próprio discurso sobre si. Bial, que ocupa a 

posição de apresentador desde a estreia do programa em 2002, disse na ocasião que não 

via “mais nobreza em ser correspondente de guerra do que na apresentação de um show 

ligeiro.”5 Na coletiva de imprensa dada às vésperas da estreia de “Encontro com Fátima 

Bernardes”, a jornalista que serviu de âncora da reportagem sobre a sua despedida do 

Jornal Nacional, disse que o novo programa teria surgido de uma ideia que virou uma 

vontade grande e posteriormente, um projeto. Logo após, o diretor-geral da Rede Globo, 

Carlos Henrique Schroeder fala sobre o projeto de Fátima e reforça a autoralidade, a 

vontade e o desejo de Fátima em ter um programa dela. Além disso, na mesma 

entrevista veiculada pelo jornal O Globo, a jornalista declarou que a atração atenderia “a 

um desejo da emissora de misturar jornalismo com entretenimento” e destacou que sob 

essa premissa o programa poderia “falar de tudo, de meio-ambiente, de oportunidades 

de emprego ou de moda”6.  

Falas como a da jornalista Patrícia Poeta, escolhida como substituta de Fátima, 

que emocionada declarou que estava “honrada em ocupar o lugar da jornalista mais 

querida do Brasil.”, referindo-se à Fátima. Ao fim do telejornal, Fátima Bernardes 

anuncia que dentro de poucos dias, uma edição especial do JN, com a presença de 

Patrícia Poeta, apresentaria os novos desafios de cada uma convocando o telespectador 

para acompanhar este momento importante do Jornal Nacional. Pouco depois, o 

programa de despedida exibido em 05/12/2011, uma retrospectiva lembrou a trajetória 

de cada jornalista apresentando entrevistas e coberturas diversas, assim como recortes 

de atuações bem-humoradas de Fátima e o foco em coberturas de grande impacto 

jornalístico feitas por Poeta.  

As narrativas de Fátima são reforçadas pelo discurso da própria emissora, 

quando chama atenção por exemplo “da simpatia, o carisma e a desenvoltura no vídeo 

criaram uma relação de intimidade com o telespectador. Um sentimento quase de 

parentesco, que aumentou ao longo do tempo”7, ao chamar atenção para a postura da 

jornalista que passava a ser apresentadora do programa de variedade recém colocado no 

ar. Nota-se que, ao comunicar a nova função da jornalista junto ao núcleo de 

                                                
5 Depoimento disponível em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/pedro-bial.htm  
6 Entrevista disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/fim-do-misterio-fatima-
bernardes-apresenta-novo-programa-imprensa-5179569  
7 Informações adicionais disponíveis em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-
bernardes/trajetoria.htm  
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entretenimento, a narrativa oficial justifica a escolha destes profissionais em detrimento 

de outros, fortalecendo o prestígio ou a autoridade como bem simbólico solidamente 

construído, garantindo aos jornalistas liberdade para transitar para além da notícia e na 

direção para onde desejarem. 

Ainda que jornalismo e entretenimento possuam limites porosos entre si, uma 

vez que o próprio jornalismo nasce de certa forma desempenhando também a função de 

entreter, partimos da compreensão moderna do jornalismo como área de produção da 

notícia, embora o teor da dramaturgia permeie os modos de fazer notícia. Assim como 

as abordagens destinadas ao lazer, à diversão e às variedades são impregnadas de 

técnicas jornalísticas.  

A autoridade jornalística "atua como fonte de um conhecimento codificado, 

capaz de guiar os indivíduos que não dominam esse conhecimento em determinados 

modelos de ação." (Zelizer, 1992). É possível relacionar a descrição desse ambiente 

simbólico fechado com a formação da ideia de “campo” de Bourdieu (1997), que 

pressupõe que haja uma disputa por agentes sociais e ao mesmo tempo, a existência de 

um grupo especializado que afirma possuir um monopólio de conhecimento ou saberes 

especializados (apud TRAQUINA, 2005:19). Este grupo especializado, como escreve 

Traquina, traz implicitamente introjetado em seu espectro fundador conceitos como 

autorreferencialidade para a solidificação da autoridade. 

 Zelizer explica esta codificação do conhecimento recorrendo à definição 

durkheimiana de 'representações coletivas', onde determinadas pessoas estruturam 

formas coletivas de entender o mundo. Os jornalistas, desta forma, compõem um grupo 

específico, detentor de um certo saber privilegiado, capaz de interpretar a realidade a 

partir de uma visão legitimada do mundo. A estes grupos Zelizer chama de 

'comunidades interpretativas', que têm no compartilhamento de crenças e por 

conseguinte, narrativas sua principal característica.  

Importante lembrar que a autoridade é abordada em Zelizer levando em 

consideração as dimensões culturais do Jornalismo. A ideia de autoridade está atrelada 

simbolicamente a construções que estão tanto no interior do que é enunciado quanto no 

exterior constitutivo desses discursos. Uma vez que jornalistas têm acesso a 

circunstâncias tecnológicas, discursivas e institucionais privilegiadas para fazer circular 

versões que seguem um determinado enquadramento, é essa partilha que se dá no 
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campo da técnica mas também do sensível, que atua como amálgama e faz com que os 

jornalistas, em seu aspecto grupal, sejam identificados por Zelizer como comunidades. 

Talvez a ideia de comunidades interpretativas seja, de certa forma, passível de 

alguma adaptação diante da dinâmica acelerada e constante de reinvenção e 

reconfiguração do jornalismo. Pensar em 'redes interpretativas', dado o caráter 

descentralizado com que circulam as informações hoje, pode indicar uma forma mais 

ampla de nominar os jornalistas enquanto produtores de opinião. Como aponta Ribeiro 

(2012): “Sem precisar obedecer a critérios apriorísticos de pertinência, qualquer um 

pode se transformar em editor, produtor, difusor de informações e também em 

arquivista.”(p.69). Sem pretensões de questionar a conceituação de Zelizer (1992) neste 

artigo, o que fundamenta o conceito de autoridade pela autora continua a provocar uma 

questão importante: quais são as estratégias narrativas pelas quais um grupo utiliza 

versões de realidade para moldar acontecimentos e torná-los relevantes a partir de um 

determinado recorte? 

Implicitamente presentes no interior dos sistemas construtores de legitimidade 

dos discursos jornalísticos, a autora chama atenção para o fato de que as estratégias 

retóricas surtem mais efeito quando não encontram resistência no público ou “quando a 

audiência não exerce o direito de questioná-las” (p.8). Para que este circuito seja 

completado, é necessário que ocorra não somente a aceitação, mas uma espécie de co-

autoria do público no processo de autenticação de autoridade. Embora a ênfase da 

retórica narrativa possa ser autorreferenciada, Zelizer explica que “partes da autoridade 

jornalística existem em todo lugar, mas sem as outras partes, ela não existe.”(p.190)  

Desta forma, podemos criar um paralelo entre a constante negociação entre 

enunciador e a chancela pública e o que Hall (2000) escreve sobre a “tentativa de 

rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas” (p. 105) no tocante à ideia de 

identificação e de desconstrução filosófica do conceito de identidades que se afasta de 

uma abordagem essencialista e as descreve como algo sempre “em processo” (p.106). 

Ao longo de trajetórias profissionais que contemplaram diferentes formatos de produtos 

jornalísticos, tanto Fátima quanto Bial fortaleceram uma imagem baseada na 

confiabilidade, que pode ser desmembrada na identidade coletiva reconhecida entre seus 

colegas de profissão reforçando a coesão da comunidade interpretativa e uma 

identificação do público por suas figuras midiatizadas e “multiplamente construídas ao 
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longo de discursos, práticas e posições” e que emergem no interior do jogo de 

modalidades específicas de poder”(p.108-109).  

Considerando a necessidade mercadológica e a lógica capitalista no que diz 

respeito à produção da notícia em grandes escalas e por consequência, a dificuldade de 

um fazer jornalismo que considere um modo artesanal, onde a experiência seja 

privilegiada em formas mais analíticas e reflexivas e menos industriais como Walter 

Benjamin (1994) descreveu em “O Narrador”, as narrativas jornalísticas são 

fundamentadas na celeridade do factual. Desta forma, o jornalismo pode se estabelecer 

como discurso oficial, onde a credibilidade do que é narrado pode ser vista como um 

arcabouço de sentidos socialmente legitimados, ampliados para a figura de seus porta-

vozes, os jornalistas.  

A partir da ideia de presentificação da mídia, Dosse (2013) expande a concepção 

do jornalismo como portador de verdade, onde os jornalistas fazem história do cotidiano 

através de métodos próprios. Tomando o acontecimento como pacto entre mídia e 

público (Dosse, 2013), é preciso que haja nessa relação legitimidade, confiança e 

carisma para que a negociação aconteça. Nesse sentido, a escolha de agentes como 

Fátima Bernardes para mediar essa articulação simbólica entre autoridade e uma 

potencial popularidade no campo do entretenimento não deixa dúvidas de ter sido bem-

sucedida. Na medida em que a posição privilegiada dos jornalistas, é reconhecida e 

engendrada no imaginário social através de discursos coerentes e carregados de sentido 

ao longo de anos de coberturas jornalísticas memoráveis  - como os atentados às Torres 

Gêmeas de 11 de setembro de 2011, no caso de Fátima Bernardes - o processo de 

solidificação da autoridade se constitui, permitindo que novos canais de identificação 

sejam fixados e desenvolvidos entre mídia e público.  

A transposição do jornalista da esfera do factual para atividades ligadas ao 

entretenimento é o pano de fundo deste trabalho e onde a narrativa jornalística opera 

dando forma e suporte necessários para que essa migração seja possível com o aval do 

público. Capaz de absorver técnicas jornalísticas no intuito de continuar a produzir 

subjetividade e desta forma, além de entreter, também seguir lógicas próprias de 

consumo, a indústria do entretenimento permite que o jornalista reinvente sua própria 

autoridade alargando seu escopo de atuação, e para isso, faz uso de todo o capital 

simbólico acumulado ao longo da carreira jornalística desse profissional. 
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O pressuposto ao qual este trabalho pretende atender é de que a detenção do 

lugar privilegiado que o jornalista ocupa no imaginário social é a garantia para que esse 

movimento seja feito com sucesso, ou seja, sem prejuízos à sua reputação. Ao observar 

a atuação de jornalistas como protagonistas de programas de entretenimento, pode-se 

considerar que uma vez que a autoridade é engendrada no imaginário social, estes 

jornalistas obtém licença para transitar entre outros campos de atuação sem que sua 

credibilidade seja abalada. Ao mesmo tempo, é tal autoridade construída ao longo de 

suas trajetórias que vai mediar todas as narrativas dessa transição, onde os jornalistas, 

em suas novas funções de apresentadores, passam a ser protagonistas numa nova 

experiência de interação. 

 

Da bancada para a sala de estar 

Quando Fátima Bernardes anunciou que deixaria definitivamente a bancada do 

JN para comandar um programa seu nas manhãs da emissora, o assunto foi pauta em 

diversos eventos veiculados dentro da própria emissora e outros veículos8. O episódio, 

que a priori consistia basicamente em uma mudança de setor dentro de uma empresa 

trazia consigo uma série de nuances de sentido e pode ser entendido, de certa forma, 

como "incidente crítico" sob perspectiva de Zelizer (1992), no que se refere a uma 

situação “onde padrões de comportamento são desafiados e renegociados”.  

Depois de 14 anos apresentando o Jornal Nacional, produto jornalístico carro-

chefe no telejornalismo da emissora, Fátima Bernardes partia em direção ao núcleo de 

variedades para o comando de uma atração ao vivo, com plateia, entrevistas, temas 

variados e os desafios de uma linguagem diferente da bancada. Interessa-nos estudar de 

que maneiras esse deslocamento foi construído e projetado através das narrativas.  

Era preciso que a Fátima "de sempre", ou seja, a jornalista que simbolizava 

pilares como seriedade, confiabilidade e uma aura que representava o que se 

convencionou chamar de “padrão Globo de qualidade” continuasse presente e que ao 

mesmo tempo, uma "nova" Fátima surgisse, acompanhando a mudança de lugar, de 

horário, de público-alvo e assim, de linguagem e abordagem. De certa forma, entender 

esse movimento como incidente crítico nos auxilia a vislumbrá-lo como um episódio 

                                                
8 Veículos como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal O Dia entre outros noticiaram a saída de 
Fátima chamando a atenção para o novo desafio da jornalista de mesclar informação e entretenimento 
num programa ao vivo. Mais informações: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-
bernardes/fontes.htm   



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 11 

onde os limites da práxis jornalística foram submetidos a uma nova configuração, do 

ponto de vista da atuação de Fátima. Tal proximidade teórica não pressupõe obviamente 

equipará-lo a um evento de repercussão internacional como o assassinato de JFK 

abordado por Zelizer ou ainda, o caso Snowden, tema do artigo de Ribeiro e Bertol 

(2017) que discorre também sobre a autoridade jornalística9 mas de tratar das dimensões 

sensíveis em torno dos novos comportamentos e dinâmicas aos quais Fátima Bernardes 

começaria a tornar visíveis, negociando uma nova faceta identitária junto ao público. 

Uma das premissas do novo programa era passar da seriedade da bancada para a 

informalidade da sala de estar. As falas de Fátima na época da estreia de “Encontro com 

Fátima Bernardes” associavam os novos desafios do entretenimento ao cotidiano 

comum ao repórter, conferindo naturalidade na postura e um tom de autoconfiança no 

discurso da jornalista, como se percebe neste trecho do depoimento dado ao Memória 

Globo: “Eu gostava muito da rua e aquilo era um diferencial para mim. E me diziam 

que o futuro do jornalismo, do próprio apresentador, é a pessoa atuante em todas as 

áreas.”10 Em paralelo, o processo de despedida da bancada era constantemente 

alimentado por meio de homenagens, depoimentos, matérias e programas especiais 

enaltecendo pontos marcantes da trajetória de Fátima. As menções à saída da 

apresentadora seguiam um encadeamento narrativo onde a repetição de imagens de 

Fátima com a família, em momentos mais descontraídos era constantemente explorada, 

alternando-se com a memória profissional da jornalista dentro da emissora ao longo dos 

anos. Fátima, na época ainda casada e mãe de três filhos com o jornalista, editor-chefe e 

companheiro de bancada do Jornal Nacional William Bonner, passava de portadora da 

notícia para a própria notícia, ampliando seu status de celebridade exercendo assim, 

seus conhecimentos como jornalista para tratar de narrativas pessoais, em tons 

testemunhais.    

O "Encontro com Fátima Bernardes" adentrou as manhãs dos telespectadores 

como um programa com três blocos de duração auto-definido como “mistura de 

“informação, matérias de comportamento, prestação de serviço, humor, música e 

interatividade com o público, em um tom informal que privilegia a conversa”11 aborda 

assuntos do cotidiano com sua plateia ao vivo e entre os convidados, especialistas e 

                                                
9 Artigo disponível para consulta em 
http://www.contracampo.uff.br/index.php/revista/article/view/852/pdf  
10 Depoimento disponível em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/fatima-bernardes.htm 
11 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-
variedades/encontro-com-fatima-bernardes/formato.htm  
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celebridades. O programa de estreia teve como temas adoção, a primeira viagem de 

avião e vaidade masculina12, com Fátima impelida à adaptação ao novo papel, o de 

entertainer, mas sem abandonar as técnicas jornalísticas.  

Desde sua estreia e 2012 até hoje, o programa passou por eventuais adaptações, 

mas permanece o formato de talk show, seguindo a lógica do imperativo da fala 

contemporâneo. Mais do que a explosão de narrativas, a fala combinando narrador, 

autor e personagem se apresenta como método de abordagem no programa, trazendo 

histórias ordinárias para a apreciação de autoridades. Se os desafios do jornalismo dão 

conta de uma necessidade de não apenas contar histórias objetivamente, mas na forma 

performática de contá-las. A escolha de Fátima Bernardes para este posto aproxima a 

jornalista de um lugar de legitimar novas formas de consumo através de narrativas de 

vida, inclusive, a dela própria. Temas sobre família, por exemplo, ganham comentários 

munidos de juízos de valor, onde a apresentadora divide com o público episódios de sua 

vida familiar íntima, fazendo do espaço midiático um espaço autobiográfico (Arfuch, 

2010) estabelecendo uma nova relação entre público, privado e íntimo.  

O programa que tem em seu elenco fixo um ator e outro jornalista além de 

Fátima, também recebe convidados de diversas áreas de atuação, como médicos, 

educadores e psicanalistas, atuando para além de especialistas, “como interlocutores 

daqueles que narram histórias de vida.” (Sacramento, 2016). A participação de peritos 

na abordagem de histórias do cotidiano ratifica a intenção do programa em valorizar o 

testemunho – a partir de história do cotidiano – através de uma abordagem pessoal e 

mas também especializada, representadas por autoridades culturais (Zelizer, 1992) de 

diferentes áreas. A construção de sentidos se dá de forma permanente, através das 

muitas narrativas exploradas no programa e para além dele, nas ações de merchandising 

protagonizadas pela apresentadora, livre do limitadores éticos do jornalismo em relação 

à publicidade. 

Como escreveu Zelizer, é na prática jornalística que a autoridade é construída 

(Zelizer, 1992) e assim, a  cada manhã, o programa "Encontros com Fátima Bernardes" 

utiliza em suas diversas formas de narratividade, a credibilidade de Fátima junto ao 

público para que ela possa, sem julgamento que consista em demérito profissional, 

improvisar coreografias no estúdio ao vivo, cantar enquanto um grupo de música 

                                                
12 Mais informações sobre a estreia do programa “Encontro com Fátima Bernardes? Disponível em 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-
bernardes/estreia.htm  
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popular que se apresenta no programa ou arriscar-se em interações próprias de 

programas de variedades, como experimentar um figurino exótico ou encenar uma 

esquete em um quadro humorístico por exemplo. A autonomia criativa da apresentadora 

é estimulada e aprimorada, enquanto sua autoridade permanece inabalada para que 

possa inclusive, performar de maneiras até então improváveis. 

As narrativas que marcam a transição de Fátima Bernardes para o 

entretenimento exaltam o ethos jornalístico construído, mas sempre com um devir 

pessoal. Na retrospectiva feita na edição de despedida do JN, como já citado, a colcha 

de retalhos semânticos se reveza em duas ênfases. A primeira, da jornalista com mais de 

vinte anos de TV Globo, tendo passado por diversos programas na emissora. A segunda, 

da Fátima que tinha o sonho de ser bailarina, que é mãe de trigêmeos e foi eleita a 

“Musa da Copa”, na época da cobertura da Copa do Mundo de 2002. Esse personagem 

híbrido, que funde numa mesma figura aspectos da jornalista e de apresentadora de 

histórias pessoais variadas não possui definição definitiva, mas se utiliza de diferentes 

construções narrativas para fundamentar o ambiente de opiniões como instância 

legitimadora de discursos do cotidiano. Talvez possamos validar este novo lugar como 

teste sugerindo um novo horizonte para a práxis jornalística, onde entretenimento e 

jornalismo compõem um cenário que ora se mesclam, ora se revezam. 

 

Algumas Considerações  

À medida em que a prática jornalística passa a ser entendida como ofício 

respaldado em técnicas específicas e parâmetros que hoje deixam de ocupar posição 

central dentro das novas possibilidades do campo, o jornalismo obedecia à lógica da 

razão, da neutralidade, da objetividade. Entretanto, o que percebemos hoje é um 

movimento que abarca cada vez mais novas esferas da prática jornalística, tendo as 

sensações como matéria-prima e recurso primordial do discurso jornalístico. Examinar 

de que formas a narrativa em torno dos jornalistas que migram do campo das notícias 

para a do entretenimento é atravessar o limiar entre estes dois ambientes 

comunicacionais. Nosso exercício é de observar como o próprio campo valida essas 

novas atuações e de que forma coloca as fronteiras a prova. Quiçá caiba perguntar se 

não há um pouco de entretenimento em todo jornalismo, embora não haja, neste 

trabalho, a possibilidade de aprofundar a questão em suas complexidades. 
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Ao analisar os discursos utilizados pela própria jornalista, assim como a 

emissora, colegas e a mídia que acompanhou a transição de Fátima Bernardes em 

direção ao entretenimento percebemos o objetivo de personalizar o programa, 

invocando a memória do público trazendo à tona não apenas a carreira, mas aspectos 

afetivos da vida íntima da jornalista. O programa, antes da estreia, é tratado 

frequentemente como “sonho”, “desejo” e “vontade de estar mais perto das pessoas”, e 

assim, as narrativas vão sendo construídas, dando sentido à mudança e ao novo desafio 

de Fátima. Pessoal e profissional, público e privado, significações e ideais de 

merecimento, legitimidade são apenas alguns aspectos cruzados nessa relação entre a 

jornalista e o público. 

Na medida em que torna-se protagonista de uma teia de identificações 

simbólicas, a jornalista passa a exercer uma dramaturgia diferente do que a praticada 

nos telejornais. Embora precise ser eventualmente negociada com o que foi construído 

na memória coletiva, a autoridade jornalística e a forma como ela é introjetada no 

imaginário social permite que mudanças estratégicas nos processos comunicacionais 

sejam efetivadas com o aval do público. Para além do aprimoramento de técnica e 

recursos audiovisuais, a autoridade jornalística implícita nas narrativas oficiais sobre 

Fátima serviu suporte sintagmático para que o programa “Encontros com Fátima 

Bernardes” fosse bem recebido e chegassem pouco tempo a patamares de audiência 

satisfatório, entendendo o entretenimento e suas narrativas como norteadores de hábitos.  

Apreender em que medidas as narrativas midiáticas cumprem um papel de 

enunciar conferindo sentido na direção da lógica do consumo de entretenimento, tendo a 

figura do jornalista como representação desse processo é um exercício de investigar de 

forma porosa (Zelizer, 1992) os contornos discursivos como fenômeno inserido na 

dinâmica social.  
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