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FACES NA TV E CENAS NA REDE: UMA ANÁLISE DE PERFIS DE
JORNALISTAS COMENTARISTAS EM DOIS SUPORTES
Marli dos Santos1
Resumo: Este artigo é tem como base pesquisas sobre Jornalismo e gênero, desenvolvidas em
parceria entre o Grupo de Pesquisa Novas Práticas em Jornalismo, do PPGCOM da UMESP, e o
Laboratório de Leitura Crítica da Mídia, do PPGCOM FIC/ UFG. A proposta abrange a reflexão
sobre o ethos da profissional de jornalismo nas redes sociais, particularmente as comentaristas
de política e economia da Globonews, que já possuem trajetória consolidada no telejornalismo
brasileiro. A reflexão envolve os conceitos de campo jornalístico e de gênero de Bourdieu, a
questão do Ethos profissional e as cenas da enunciação de Maingueneau. O objetivo foi observar como as mulheres jornalistas ampliam seu capital simbólico como profissionais do jornalismo, valorizando o ethos profissional. Verificou-se que, apesar de as jornalistas comporem cenografias diversas no Facebook no decorrer da enunciação fazem emergir o ethos jornalístico.
Palavras-Chave: Mulheres jornalistas; Comentaristas; Ethos profissional; Cenas da enunciação.

1. Introdução
Comunicação e jornalismo são dimensões que estão vinculadas a elementos como o desenvolvimento social, o interesse público, a verdade, a ética. O jornalismo, do
ponto de vista histórico, floresce para garantir a liberdade de expressão e os diretos civis
assegurados com o surgimento do Estado de direito. Ao levar informações e opiniões à
sociedade, a imprensa mantém a população informada sobre os eventos relevantes, formatando “a construção da coesão social” (PARK, 1972, 183), mas também fornecendo
informações relevantes para o exercício de uma participação crítica nas relações sociais
e políticas.
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O jornalismo é uma produção discursiva que, ao mesmo tempo em que seleciona, organiza e distribui informações, também assume a função de “...conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível
materialidade (FOUCAULT, 2008, p. 26).
Mas para que isso realmente aconteça, é necessário que o jornalismo mantenhase como “crença verdadeira e justificada” (LISBOA; BENETTI, 2015). Conforme discutem Paiva e Sodré (2011), os cidadãos creem que o jornalismo está em busca da verdade, para esclarecer os fatos, portanto, a verdade é a sua condição de existência. Portanto, a percepção do jornalismo envolve duas abordagens: de campo, na concepção de
Bourdieu (1997, p. 57)2, e como ator social. Nas duas percepções o jornalismo, e consequentemente, os jornalistas, estão imersos em contradições e complexidades, que envolvem elementos ligados ao ethos profissional, mas também às condições da própria
prática.
Neste trabalho procurou-se analisar o ethos jornalístico de três jornalistas comentaristas em suas redes sociais (Flavia Oliveira, Miriam Leitão e Renata Lo Prete),
particularmente Facebook, e que atuam no canal por assinatura GloboNews, braço das
Organizações Globo na TV codificada. A presença destas profissionais nas redes sociais
implica na utilização de parte do capital simbólico obtido na emissora, em um cenário
complexo da convergência das mídias. A pesquisa não abranje o universos de comentaristas da GloboNews, mas considera-se que as três jornalistas são representativas para o
objetivo aqui proposto.
Para a análise buscou-se referenciais nos conceitos de “cenas de enunciação”,
que abrange a cena englobante, a cena genérica e as cenografias, conforme Maingueneau (2008). Considerou-se como corpus da pesquisa, além das enunciações das jornalistas nos programas/telejornais nos quais se apresentam, as postagens realizadas no Facebook em 2016.
2. O ethos jornalístico
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O jornalismo constitui um campo e uma atividade profissional, cujas bases envolvem ao mesmo tempo algo sólido (um produto que se compra, se ouve ou se vê),
mas também uma abstração, - a informação de interesse público e de interesse do publico - elemento que confere aos seus praticantes a autoridade para checar fatos e dar a eles
uma vida pública.
Como aponta Bourdieu (1996), um campo está constantemente em processo de
tensão com outros campos sociais, tendo aproximações, distanciamentos e, quase
sempre, interferências diretas, em meio a relações de força e de poder, internas e
externas. Neste sentido os diferentes atores - jornalistas, empresários, o Estado, as
fontes de informação, etc – reconhecem o campo do jornalismo a partir de interesses
pelo menos minimamente comuns, que o configura como um campo de lutas, no qual os
indivíduos atuam conservando ou transformando a estrutura, mas também como um
espaço de tensões no qual há hierarquias baseadas no “capital social e simbólico” conquistado ao longo da carreira - nesse caso, a escolha de um tema, de uma editoria, de
uma mídia. Escolhas, portanto, são investimentos que podem resultar em um “lucro
simbólico”, em prestígio, em um campo de forças que constrange e delimita as ações e
atuações dos agentes.
No caso do jornalismo essas delimitações se dão também pela construção do ethos
da classe. Charaudeau e Mainguenau (2004, p. 220) consideram que o termo ethos tem
raízes na retórica antiga, pois designa a imagem de si mesmo e do locus que o individuo
ocupa com o objetivo de melhor exercer sua influência sobre seu o outro. A noção de
ethos inclui a percepção de caráter e corporeidade, sendo o primeiro explicitado a partir
dos traços psicológicos e o segundo a partir do temperamento corporal (ações). Para
Geertz, o ethos diz respeito ao “...tom, o caráter e a qualidade e a qualidade de vida, seu
estilo moral e estético, e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e
ao seu mundo que a vida reflete” (1989, p. 94). Ethos, portanto, esta implicitamente
dentro do enunciado que o indivíduo elabora sobre si mesmo, mas que também estabe-
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lece uma percepção da relação do indivíduo com a sociedade por meio de regras de ética3, que legitima seu discurso sobre si mesmo e sobre suas ações.
Desta forma, o ethos jornalístico diz respeito também a relação da atividade com
informação verdadeira e de interesse público/interesse do público. Ou seja, ao seu
compromisso com a verdade, o que, no caso do jornalismo se apresenta como
“correspondência ao real” ou como “ontologia dos fatos”. (LISBOA E BENETTI, 2015,
p. 13).
O jornalismo assim se apresenta como forma de conhecimento do mundo
(GENRO FILHO, 1987), se justifica pela verdade e pela ética e, consequentemente,
apresenta e justifica os jornalistas como uma profissão praticada por indivíduos guiados
e limitados pela ética e pela relação direta com a responsabilidade social enquanto
serviço público.
Em essência, o ethos jornalístico distingue atividades e indivíduos como
impregnados por uma vocação4 ou responsabilidade, que os leva a buscar, investigar e
divulgar informações que tenham relevância social. Cavalcanti revela que os discursos
revelaram um “sujeito jornalista” que
desvela uma instância enunciativa que se considera superior, detentora não
apenas de verdades inquestionáveis, mas também do saber formal (o
intelectual), o que o autoriza ironizar e ridicularizar tudo o que considera
menor, isto é, um outro com ideias e interesses diferentes dos seus”
(CAVALCANTI, 2008, p. 183).

Mas o que sustenta a credibilidade do jornalismo é também “... uma relação ética
estabelecida entre narrador e leitor”: a relação de confiança com o leitor não depende
apenas “do que é dito”, mas também da confiança em quem enuncia o fato e no
contrato de comunicação (ou de leitura5) firmado entre jornalismo e o leitor (VERÓN,
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se constroem e se justificam delimitando regras ou normas éticas, que funcionam como um aval que para
sua permanência e inter-relação com a vida social.
4

O termo vocação tem uma amplitude negativa, pois envolve questões ligadas a religiosidade. Assuminos
neste trabalho que a questão do ethos profissional atende melhor a análise, pois sem reduzir a situação o
jornalista a uma condição sacerdotal, nos permite compreender aspectos únicos que determinam sua
prática.
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2004) no qual a credibilidade emerge em relação ao que é dito, a quem enuncia e à
situação comunicativa.
Desta forma o ethos jornalístico também se relaciona com o logos - a razão - e
com o pathos - paixão, ligação afetiva; elementos da trilogia aristotélica dos meios de
prova: o jornalista é mais do que alguém falando trivialmente sobre alguma coisa. O
jornalista tende a ver a si mesmo - e a divulgar a si mesmo - como alguém diferenciado,
cuja formação (prática ou acadêmica) o instrumentalizou para lidar com os fatos/informação com lógica, razão e paixão: tende a ver em si mesmo as virtudes morais
para buscar/divulgar os fatos (CHARAUDEAU & MAINGUENAU, 2004, p. 220).
Ao atuarem enquanto indivíduos que têm credibilidade e visibilidade profissional
os/as jornalistas tendem a carregar consigo seus discursos. No entanto, as possibilidades
de outros suportes, de novos espaços não contido nas regras da emissora em que atuam,
possibilitam também assumir posições ou militâncias sobre questões que (cada jornalista) considera importante, até mesmo como parte ou consequência da atividade profissional.
3. Cenas e cenografias
O ethos não é um elemento isolado; ele integra o que podemos chamar de cena
da enunciação, “com o mesmo estatuto que o vocabulário ou os modos de difusão que o
enunciado implica por seu modo de existência (... ) não se pode dissociar a organização
de seus conteúdos e do modo de legitimação de sua cena de fala” (MAINGUENEAU,
2008, p. 55). A cena da enunciação, portanto, inclui quem fala, com quem se fala e o
contexto.
Para a análise da cena da enunciação deve-se considerar, além da própria materialidade discursiva, as condições de produção: a posição dos interlocutores, o contexto no
qual a cena está inserida. Segundo Maingueneau (2008) há três cenas que devem ser
consideradas na análise: a cena englobante -relacionada ao tipo de discurso, ou nas palavras de Bordieau, ao campo; a cena genérica -associa-se aos gêneros de discurso ligados a um determinado campo; e a cenografia - que “não é imposta pelo gênero, mas
zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao contrário , que são perfeitamente sinalizadas” (2004,
p.216).
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construída pelo próprio texto. (2008, p. 70-71). As duas primeiras cenas são mais estáveis: a cenografia não pertence à tipologia ou ao gênero de uma ou outra esfera/campo,
mas é muito importante para estabelecer a interação com o interlocutor, reforçando a
relação comunicativa. É na cenografia, ao lado do Ethos que a integra, que se constrói o
discurso, um legitimando o outro na medida de sua progressão.
Assim, o Ethos só pode se manifestar empiricamente na “prática ordinária da fala”, ressalta Auchlin (2001, apud MAINGUENEAU, 2008, p. 73), sendo considerado
analiticamente uma “categoria instável”, mas que por ser a cada experiência um “fenômeno único” não sendo possível apreendê-lo completamente, “de maneira compacta”.
Maingueneau também destaca que essa característica do Ethos requer um “fiador”, uma identidade relacionada que emerge na cena de enunciação. Assim, não se
trata apenas de “decodificar” e sim de levar em conta a experiência de comunicação que
inclui “maneira de dizer” e “maneira de ser” (MAINGUENEAU, 2008, p. 72, grifo do
autor)
É preciso ressaltar que a apreensão do Ethos só pode acontecer na cena da enunciação, sendo crucial o entrelaçamento desses níveis de análise. Na interação em redes
sociais, as jornalistas estudadas buscam a diferenciação para se destacar na cena da
enunciação, tirando partido do “capital social e simbólico” (BOURDIEU, 1997) que
conquistaram durante a sua trajetória e que reitera o Ethos jornalístico.
4. Mulheres de opinião
A percepção das possibilidades do jornalismo como elemento de transformação
social foi percebida pelas mulheres. Os registros de mulheres pioneiras atuando em redações nos EUA remontam ao século XVII, com tipógrafas ou proprietárias de prensa,
ou mesmo em veículos com características editoriais voltadas a um público feminino,
mas sua importância cresce na medida em que as mulheres ocupam espaço no mercado
de trabalho.
Embora inicialmente as profissionais do jornalismo estivessem principalmente
nos suplementos femininos e em setores do jornalismo, atualmente a presença das
mulheres nas redações é majoritária. No entanto, mulheres tendem a ter menos
oportunidades para demarcar suas opiniões, e de manifestá-las no jornalismo, pois esse
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espaço é lugar de reconhecimento, de poder, legitimador do profissional de imprensa - e
de sua credibilidade.
Figueiras ( 2011, p. 77), ao comenta sobre a importância do “Espaço Opinião”
no jornalismo português, aponta que apesar de a mulher ter mais estudo, mais
independência financeira e ter avançado na ocupação do espaço político, , ainda é
desproporcional a presença das jornalistas que atuam no jornalismo opinativo naquele
país. No Brasil não foram encontrados especificamente estudos sobre o perfil das
mulheres que atuam como comentaristas6. É importante a realização de pesquisas sobre
porque trata-se de profissionais especializadas, legitimadas e empoderadas. É o caso das
três jornalistas pesquisadas, Flavia de Oliveira, Miriam Leitão e Renata Lo Prete.
As jornalistas colunistas surgem em um contexto de ideias liberais, do
racionalismo científico e do positivismo, disseminados pelo continente europeu. Nessa
onda de mudanças, a educação foi estimulada no Brasil, além da proliferação de
publicações jornalísticas (jornais, revistas) e novas editoras, interessadas em publicar
esses periódicos: “abriam-se perspectivas num espaço de cultura de predominância
masculina a possibilidade para que mulheres também escrevessem e refletissem sobre o
seu papel para o novo século” (AMED, 2016, p. 237).
As mulheres colunistas em jornais e revistas tinham leitoras em áreas como literatura, moda, educação, alimentação, temas comumente atribuídos à esfera privada,
doméstica. Mas enfrentaram o preconceito e ousaram debater “ideias políticas, econômicas, sociais, filosóficas, numa demonstração que se dispunham a fazer parte das novas conjunções da sociedade brasileira”. (AMED, 2016, p. 237)7.
Buitoni (1981) esclarece que, mesmo com essas oportunidades e o esforço de
mulheres para se estabelecerem de forma “autônoma”, a força da sociedade patriarcal na
imposição de limites entre os papeis femininos e masculinos também limitou os olhares
mais vanguardistas de algumas mulheres e sua presença em áreas como economia e
política.
6

O comentário, como gênero jornalístico, é um formato opinativo (MARQUES DE MELO, 2010) ou
uma espécie argumentativa do gênero comentário, segundo a classificação de Chaparro (2008). Apesar
das divergências entre os autores, partilha-se da ideia de que o jornalismo é discurso e que o comentário é
um formato ou espécie argumentativa.
7
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Garatujas.
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5. Charme, saltos e profissionalismo
A GloboNews foi criada em 1996, faz parte da programação de canais Globosat,
Grupo Globo/ Organizações Globo, na televisão segmentada, que atualmente conta
com mais de 30 canais8, como um canal inteiramente produzido pela área de jornalismo
da Rede Globo. Sua importância econômica é significativa, mas o canal também pode
ser compreendido como parte da estratégia integrada do Grupo Globo a para manter a
sua posição de maior empresa de comunicação do Brasil.
Em termos históricos, a presença da mulher na GloboNews é peculiar. De uma
forma geral, no entanto, até o final dos anos sessenta, o jornalismo era uma profissão
quase que só para homens. (HABIB, 2005, p. 21). A presença feminina no
telejornalismo, marcada por mulheres bonitas que se destacavam (se destacam?) pela
elegância, toma nova forma em 1971, quando a Globo estreia o Hoje, às 13 horas 9. Mas
essa presença se amplia na mesma proporção das mudanças estruturais na sociedade,
com o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, e encontram eco na
Globo News, que se destaca pela grande presença de mulheres em cargos de direção.
Segundo sua ex-diretora, Alice Maria, “No caso da GloboNews é curioso: as quatro
chefias principais são exercidas por mulheres. Puro acaso. Nenhum preconceito contra
os homens...”. (In DE ABREU e ROCHA, 2006, p. 222)
Definida por Alice Maria como “a emissora dos tempos atuais” (entrevista ao
CPDOC , In DE ABREU e ROCHA, 2006, p. 221), aparentemente a tendência segue
até os dias de hoje já que a atual diretora é Eugenia Moreyra.
6. Faces na GloboNews e cenas no Facebook
A presença das mulheres jornalistas na programação da GloboNews é bastante variada, aspecto que se reflete no corpus estudado. No entanto, justamente em função desta variedade, intencionalmente se eliminou as repórteres cuja presença se restringe a
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In Memória Roberto Marinho. http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/globonews.htm
9
Inicialmente telejornal teve a locução original de Luiz Jatobá e Léo Batista e, aos poucos introduziu
repórteres e noticiaristas mulheres.
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coberturas externas, ficando o conjunto pesquisado entre as comentaristas com presença
no estúdio. a.
No grupo analisado, uma das jornalistas tem uma relação mais prolongada com as
Organizações Globo: Miriam Azevedo de Almeida Leitão, que atua na emissora desde
1991. Possui status bastante sólido dentro da empresa, e está presente em outros telejornais da TV Globo, como Bom Dia Brasil, e na coluna Panorama Econômico ,do jornal
O Globo, além de comandar um programa na GloboNews.
Tendo iniciado sua relação com as Organizações Globo por meio do Jornal o Globo, a Jornalista Flávia Oliveira também tem um perfil voltado para assuntos econômicos. Foi comentarista no telejornal Bom Dia Rio, e desde 2008 é comentarista do Estúdio I da GloboNews e no vespertino para tablets O Globo a Mais.
A jornalista Renata LoPrette é editora e apresentadora do bloco paulista do Jornal das Dez, apresentadora eventual do Jornal da Globo e do programa de entrevistas
GloboNews Painel, comentarista do Bom Dia Brasil. Mas seu status está em ascensão, o
que tem se refletido em outras participações e em uma eventual indicação para o Jornal
Nacional.
Para realizar a análise consideramos as postagens das jornalistas, no caso de Miriam Leitão e Flavia Oliveira, e por seguidores no site de rede social Facebook, para
Renata Lo Prete. A escolha do Facebook se porque é mais voltado ao registro de acontecimentos cotidianos. Diferente do Twitter, o Facebook não tem limitação de caracteres
e que aponta um potencial para a diversidade tornando-a ideal para observar as estratégias utilizadas por essas profissionais.
Ao utilizar a cena da enunciação para a análise, consideramos a “cena englobante” (MAINGUENEAU, 2008, p. 70) do Facebook, no qual o discurso tem um “estatuto
pragmático” que o integra em um tipo de contexto: o das atividades prosaicas, do cotidiano, não necessariamente relacionadas ao trabalho. O site de rede social é potencialmente plausível para várias cenas genéricas (gêneros do discurso) e cenografias (construídas no texto). A cena do Facebook revela a vida que o “seguidor” gostaria de saber
sobre esse outro, uma espécie de confirmação de que há coisas em comum que provocam identidade e justificam um vínculo, além de um potencial para revelar o inusitado a
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respeito daquele que se expõe. É a expectativa na relação comunicativa que se estabelece nesse espaço virtual.
Tanto Miriam Leitão quanto Flavia de Oliveira fazem postagens constantes nessa rede social, revelando episódios da vida privada e profissional. Renata Lo Prete insere apenas atualizações de foto da página principal, as outras postagens são de seguidores
da jornalista, no entanto, considerou-se relevante inclui-la no estudo por sua visibilidade
e atuação na GloboNews, especialmente em 2016, em função dos problemas políticos
no Brasil, e também porque o silêncio é também uma estratégia de enunciação da jornalista.
O corpus selecionado para a análise é de 01 a 31 de dezembro de 2016. A escolha se deu em razão das festas de fim de ano, momento em que é mais provável uma
exposição das jornalistas. No caso de Renata Lo Prete, pela pouca constância de comentários em sua página, foi necessário estender as observações entre de 03 de março (primeira postagem) a 12 de dezembro de 2016. Tendo em vista que a “cena englobante” é
intencionalmente a mesma para as três jornalistas, buscou-se observar as cenas genéricas (associadas a um gênero ou subgênero do discurso) no corpus selecionado e as cenografias.
Primeiramente analisou-se a cena genérica e a cenografia de Flávia Oliveira,
Dos 65 posts feitos em dezembro de 2016, a jornalista compartilha as mensagens recebidas de instituições relacionadas aos Direitos Humanos, como a Anistia Internacional;
de instituições financeiras, como Unibanco; de ONGs, como o Projeto Colabora; de
entidades de classe, como o Sindicado dos Jornalistas. Ao mesmo tempo, divulga matérias de outros veículos de comunicação e do próprio O Globo, cujos temas englobam
violência, preconceito de gênero, educação e política (acontecimentos amplamente noticiados, como a suspensão da compra de sobremesas caras para serviço nos voos presidenciais). Em outro conjunto de posts reproduz seus textos publicados como colunista
no jornal O Globo, com temas variados: reforma da previdência, rap sobre preconceito
de etnia, direitos humanos, Natal, reflexões sobre 2016.
Observou-se que na cena genérica Flavia Oliveira é a fiadora, que detém capital
simbólico e poder diferenciado perante seus colegas (BOURDEAU, 1997; FOUCAULT, 2008), televidentes e seguidores nas redes sociais. Expressa seu engajamento
10

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nas lutas contra preconceito de gênero e etnia, reforçando a sua credibilidade como comentarista na TV e colunista no jornal impresso. Ao sugerir a leitura de suas colunas ou
compartilhar matérias publicadas em outros veículos (não analisadas por não fazerem
parte do corpus), ela utiliza a informalidade própria dos textos para uma rede social para
anuncia-las.
O discurso na cena genérica é mais estável. Nessa cena genérica mais estável, a
jornalista se lamenta, se alegra, se entristece, comemora, alerta, mas se expressa a partir
de temas constantes no corpus analisado: direitos humanos, preconceito de gênero e
etnia, valorização da cultura brasileira, com ênfase à contribuição dos negros (religiosidade, manifestações musicais), e sobretudo reafirma seu compromisso social, com as
causas relevantes da sociedade:
Tenho o prazer de anunciar que Jurema Werneck, médica, fundadora da
ONG Criola, vai suceder Atila Roque na diretoria-executiva da Anistia Internacional Brasil. Uma mulher negra estará no comando de uma entidade
fundamental na defesa dos direitos humanos no país. (21.12.2016)
Sobre ontem à noite... Quando a gente desanima, o solo sagrado de Nilópolis
nos
revigora.
Que
comunidade
a
minha!
Salve!
"Uma história de amor, é o carnaval da Beija-Flor". (16/12/2016)
A coluna desta quinta é sobre "Mandume", novo clipe do rapper Emicida. A
obra é um inventário de dores e resistência do povo negro. (15/12/2016)
Esses homens não aprendem. Além de machistas e vulgares são óbvios, obtusos.... (sobre a manchete do jornal: “Mulheres dão de quatro”.
(13/12/2-16)

Como diz Maingueneau, na cena genérica é possível observar cenografias diversas. A jornalista utiliza trechos de letras de músicas (de diferentes autores), expressões populares (“Bora aí”, “arrasa”); metáforas (“transe carnavalesco”, “luto homeopático”), expressões ligadas à religiosidade que reafirmam a sua identidade cultural (“Nesta sexta-feira de Oxalá, “muito axé”; “Salve as Yabás!”). Nas imagens, é comum vê-la
inserida em cenas que valorizam as causas (camiseta laranja para o dezembro laranja –
contra o câncer de pele), a confraternização com amigos e poucas vezes com colegas de
profissão.
Como se vê, “a cenografia, com o ethos da qual ele participa, implica em um
processo de enlaçamento: desde sua emergência, a fala é carregada de certo ethos, que,
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de fato, se valida progressivamente por meio da própria enunciação” (MAINGUENEAU, 2008). Nesse enlaçamento, Flavia Oliveira valoriza as questões de interesse público, a ética (como o respeito à diversidade e à dignidade humana), distanciando-a da objetividade jornalística, porém próxima ao ethos da jornalista comentarista que, pela experiência e credibilidade, está em outro patamar. O discurso engajado no Facebook colabora para reforçar seu papel no jornalismo brasileiro, e particularmente no programa
Estúdio I, cujo formato é de uma revista “descolada”, mesmo mesmo quando os comentários são sobre temas não necessariamente ligados à sua área de atuação profissional.
Já Miriam Leitão também apresenta cenografias na cena genérica que fazem
emergir o ethos de jornalista, compondo uma parte não é mostrada na sua atuação como
comentarista e colunista de economia. Na cena genérica o discurso é o do “contrato”
(MAINGUENEAU, 2008, p. 70): mais informal, mais revelador da vida pessoal, e tornando mais visíveis aspectos de atuação profissional que aparecem menos, ou não aparecem, no trabalho diário. Dos 17 posts em dezembro, nove abordaram temas como as
crônicas (não ligados à economia)que publica no blog jornalístico de seu filho, Matheus
Leitão Netto, e o lançamento do livro infantil de sua autoria 10, ponto presente em mais
da metade dos nove posts. Além disso, compartilhou mensagens para votação dos “Melhores do Telejornalismo em 2016” e posts de colegas jornalistas, como Leda Nagle e
Sergio Abranches.
Como se observa, as cenografias que Miriam Leitão utiliza no Facebook mostram sua valorização como escritora. Longe do discurso econômico, a jornalista faz
emergir uma cenografia que a reporta ao universo familiar, como mãe que prestigia o
filho com crônicas em seu blog; como irmã, ao divulgar o concerto de música clássica
da irmã; como tia, ao elogiar o sobrinho; como avó, ao se referir aos netos no lançamento do seu livro e como tema de suas crônicas.
O sucesso da jornalista chancela seu o sucesso como escritora (seu livro era o
segundo no ranking da rede de livrarias Travessia) e da mulher e mãe, que constituiu
uma família aparentemente também bem-sucedida: jornalistas, escritores, musicistas.
Querido amigos de São Paulo. O meu novo liovrinho será lançado neste domingo na livraria da Vila da Fradique , a partir de quatro da tarde (...) Então, vá também.
10

“O estranho caso do sono perdido”
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Nathan é meu sobrinho para meu orgulho. Escreveu um livro e está publicando online. Aqui a apresentação que ele faz, genial. (07/12/2016)
Nesta quinta minha irmã Simone \leitão vai tocar na Cidade das Artes com a
Academia Jovem Concertante (...) Convido vocês. (08/12/2016)
Domingo passado foi tão gostoso com o lançamento do livro em São Paulo.
Já estou com saudade. Agradeço amigos e parentes. (10/12/2016)
Sabem os amigos que escrevo crônicas no blog do Matheus Leitão Netto aos
sábados. Hoje o assunto foi sobre a passagem do ano. (31/12/2016)

Ao contrário de Flavia Oliveira, que no corpus analisado fala pouco da família,
mesmo em um mês propício para assuntos mais familiares, as cenografias que aciona
Miriam Leitão reforçam a imagem da jornalista equilibrada, sensata, que tem competência profissional, mas não abandona a família. Por meio de estratégias diferenciadas, no
entanto, as duas reforçamo ethos de credibilidade tão caro aos jornalistas.
Por fim, Renata Lo Prete não postou comentários ou compartilhou mensagens.
Apenas fez alterações na foto principal da sua página ao longo de 2016, mostrando que,
apesar de não usar o site para disseminar temas de interesse, mostra a sua vida privada e
profissional a partir dos seguidores (no site do Twitter há também comportamento semelhante). Dessa forma, o que se verifica é que Renata Lo Prete mantem os sites como
espaços de manifestações de terceiros, talvez uma herança de seus tempos de ombudsman no jornal Folha de S. Paulo (1998 a 2001). Ao longo do ano, mesmo a rede de
amigos é limitada. Dos 20 posts de 03 de março a 12 de dezembro, Renata Lo Prete se
manifesta poucas vezes nos comentários, agradecendo e, uma vez, comentando o almoço com uma amiga. Metade dos posts são comentários sobre sua desenvoltura profissional, sua competência no texto, diante das câmeras, na condução de debates (como no
Programa Painel). Em outros posts há comentários e fotos da jornalista entre amigos, de
certa forma, cenas públicas.
As situações informais são poucas, algumas delas em almoços ao lado do colunista de política Jorge Bastos Moreira, de O Globo. Posts com flores no aniversário, ela
responde: “Agradecida”, acrescentando dois emoticons; e a foto do bolo de aniversário
postada pela amiga:
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(Renata Lo Prete) Maga, linda, muito obrigada! Esse bolo dá vontade de
comer a foto! 😂😂😂😋😋😋

Comentarista de política, Renata Lo Prete mantem-se discreta na cena da enunciação, com espaço aberto aos amigos e seus depoimentos de admiração especialmente
à profissional – cenografia para uma jornalista de credibilidade. O silêncio, conforme
diz Orlandi (2007), também diz. E nesse caso, como comentarista de política, a cenografia é a da discrição: a credibilidade de Renata Lo Prete manifesta um ethos jornalístico
baseado na imagem da isenção, da objetividade, e em algumas máximas que a cultura
jornalística criou
7. Algumas considerações
O objetivo foi observar, por meio da cena da enunciação, como as mulheres jornalistas ampliam seu capital simbólico como profissionais do jornalismo, valorizando o
ethos profissional nas redes sociais.
Na TV as jornalistas despontam pela desenvoltura e confiança em cena. Embora já
não se enquadrem (necessariamente) nos padrões estéticos de beleza que caracterizavam
o padrão de qualidade da Rede Globo de Televisão, despontam como mulheres bem
vestidas, maquiadas e produzidas, consolidando um imaginário de profissionais bemsucedidas. Seu desempenho também envolve um grande domínio de cena, ainda que em
muitos casos isso envolva também procedimentos técnicos que são visivelmente ensaiados. Igualmente é visível que embora comentários e participações (aparentemente) espontâneas sejam estimuladas, as jornalistas seguem um roteiro previamente estipulado
que determina os aspectos mais amplos de sua presença em cena. A manifestação de
opiniões pessoais ocorre principalmente quando elas se fundem com as opiniões (e interesses) da própria emissora, sem muito espaço para uma presença realmente individualizada.
É interessante observar que mesmo que haja roteiros e procedimentos técnicos ensaiados, são profissionais que valorizam as pautas que comentam, nas quais expõem e
impõem mais as suas personas, que variam de acordo com a linha editorial dos programas.
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Mas na cena da enunciação do Facebook, verificou-se que, apesar de as jornalistas
comporem cenografias diversas (uma engajada, a outra bem-sucedida e mãe e a terceira
discreta e isenta), a três fazem emergir o ethos jornalístico e seus valores essenciais,
como o interesse público, a ética e a credibilidade, ampliando seu capital simbólico.
Como analisa Maingueneau, o ethos é inacabado, instável, estando ligado às questões
práticas e respondendo a elas diretamente. No telejornalismo há um roteiro a ser cumprido, nas redes sociais não necessariamente.
No campo do jornalismo, conforme Bourdieu e Foucault, os sujeitos estabelecem
relações de poder para sobrevivência e distinção. O telejornalismo com impacto bastante expressivo no país dá visibilidade a essas profissionais, que têm noção de seu poder
de influência nas diversas mídias, num processo complexo de convergência entre veículos de comunicação, jornalistas e jornalismo.
Nessas cenografias que compõem a cena da enunciação, o ethos jornalístico da
mulher comentarista emerge na dinâmica da fala cotidiana, na prática, pelas causas explicitamente assumidas e por outras silenciadas. Na análise do conjunto do material,
ainda que fique claro que essas profissionais precisam superar diversas barreiras, desponta a percepção de que o ethos profissional transcende a questão da individualidade e
mesmo do gênero, é o elemento que define o/a jornalista para si mesmo/a e para a sociedade, estando presente na prática profissional, mas também como elemento definidor
da própria personalidade daqueles/as que se apresentam como jornalistas.
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