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RESUMO 

 

Este estudo investiga de que maneira a narrativa jornalística registra o outro e aponta a 

alteridade, ao apresentar o homem em perfis jornalísticos construídos por repórteres 

mulheres. A pesquisa reflete de que forma a relação entre os gêneros feminino e 

masculino se revela, nos meios de comunicação. Por meio das óticas da antropologia e 

da enunciação narrativa, buscou-se observar quais os aspectos narrativos responsáveis 

pela construção do discurso de repórteres mulheres, em uma revista de comportamento 

segmentada ao universo feminino e que compartilha valores do feminismo. O objeto de 

pesquisa selecionado foi a seção “Ensaio”, da revista brasileira Tpm (Trip para 

Mulheres). 

 

PALAVRAS-CHAVE: representação; imprensa feminina; perfil; alteridade; marcas 

narrativas. 

 

 

1 ANTROPOLOGIA DE GÊNERO E AS REPRESENTAÇÕES NA PÓS-

MODERNIDADE 

 Além da necessidade de compreender as relações sociais afetivas que, de alguma 

forma, chegam até o jornalismo – e consequentemente, são retratadas por ele –, os 

processos de apreensão e representação do outro, a partir do gênero, levam em 

consideração desconstruções e novos paradigmas. Identidades antes caracterizadas 

como estáveis, centrais e balizadoras deram espaço a novas identidades marcadas por 

fragmentação, fluidez e pluralidade. Tais aspectos, presentes na pós-modernidade, 

contribuíram com a conquista de espaço de pesquisa e reflexão da área. 

 Tal reflexão relaciona-se ao que Hall (2006) registra sobre o contexto da 

sociedade pós-moderna, cujas relações sociais são percebidas e caracterizadas pela 

heterogeneidade, descontinuidade de estruturas que, a partir de algum deslocamento, se 
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subdividem em vários centros. As construções responsáveis pela também chamada 

modernidade tardia se apresentam com mudanças constantes e rápidas e combinações 

de diferentes identidades que, para Hall (2006), resultam em uma fragmentação dos 

papéis sociais. Neste panorama, encontram-se as construções e representações dos 

gêneros feminino e masculino. 

 Ao buscar compreender de que forma tais alterações são responsáveis pela 

construção de um novo indivíduo – antes estável e unificado, agora, fragmentado –, o 

autor chama atenção para a descentração e ao deslocamento de concepções fixas de 

indivíduos são evidenciados a partir de mutações de identidades, ao longo da história. 

 

[...] à medida em que (sic) os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 

quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 

2006, p. 13) 

 

As novas combinações de sujeito repercutem na representação de identidades. 

Woordward (2006) desenvolve esses fatores a partir do caráter relacional. Para que uma 

identidade exista e seja identificada, é preciso haver algo fora dela: trata-se de outra 

identidade, que, a partir da condição da diferença, colabore para que a primeira exista e 

se desenvolva. Importante ressaltar a marcação simbólica do conceito de diferença, 

delimitado ao meio onde as práticas e as relações sociais acontecem. Ao lado da 

condição de diferença, Woodward (2006) observa que identidades díspares também 

apresentam a marca da identificação. Tal característica é fruto de experiências 

compartilhadas e do contato com outras identidades. A partir deste encontro, 

semelhanças e contrastes são identificados. 

 Paralelamente, a chamada “crise de identidade” configura as questões das 

transformações sociais refletidas nos indivíduos e, consequentemente, na relação entre 

os gêneros e na representação midiática. A primeira constatação sobre este aspecto está 

no conceito de gênero, que não se construiu de maneira coesa e coerente. Interseções da 

representação do feminino e do masculino mesclaram aspectos classistas, étnicos, 

sexuais, regionais, que, juntos, ofereciam identidades discursivamente construídas, 

como salienta Butler (2010). Tornou-se “impossível separar a noção de „gênero‟ das 

interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida” 

(BUTLER, 2010, p. 20, destaque da autora). O resultado consistiu em relações que não 

são estáveis. O que se percebeu, conforme destaca Machado (1998), foi a ruptura da 
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noção biológica e social de gênero das categorias mulher, homem, feminino e 

masculino. Enquanto o sexo está diretamente associado à constituição biológica, o gênero é 

culturalmente construído. 

 Em aspectos práticos, Goldenberg (2000) relaciona a crise da masculinidade às 

conquistas femininas. Os eixos paternidade, profissionalismo e papel do homem no lar 

são pano de fundo da análise da autora. A maternidade, por exemplo, era, 

exclusivamente, a maior prova de feminilidade, e a masculinidade estava diretamente 

vinculada à virilidade. Na pós-modernidade, o que parecia ser um direito negado aos 

homens – acompanhar e tornar-se mais ativo na criação do filho – passa a ser 

estimulado. 

 Ramos (2000) complementa a ideia da autora, identificando ícones como roupa, 

cabelo, postura ativa nos relacionamentos sexuais e negação da homossexualidade, 

responsáveis pela representação masculina. Tais fatores são enfatizados como parte do 

caráter condicional da masculinidade. Sabino (2000), por sua vez, estrutura o discurso 

por meio das representações do corpo – especificamente, a musculação –, que revelam a 

identidade do homem e a desigualdade entre os gêneros. Considera-se a forma física 

como fator primordial para a interação social, situando a imagem de força, beleza e 

juventude como integrantes da saúde, estando a última submissa à estética. “Está 

estabelecida, nesse meio, uma cultura somatófila, na qual o corpo é o critério básico de 

reconhecimento e classificação, o que possibilita o fundamento de uma reciprocidade 

calcada em uma concepção de mundo centrada no indivíduo” (SABINO, 2000, p. 64). O 

autor introduz o discurso da alteridade na relação entre as identidades, quando afirma a 

percepção que a mulher tem de si por meio do olhar masculino. 

 

1.1 As narrativas e o registro do outro e a alteridade no texto jornalístico 

 A necessidade de o jornalismo organizar sentidos, por meio de significados e 

representações, configura-se no registro e no relato sobre o outro. Procura-se o espaço 

da pluralidade, a fim de construir falas sobre o com o outro. Dionízio (2011) defende a 

comunicação como o sistema que representa ideias, ideologias e relações sociais. A 

autora investiga o processo de construção mútua do indivíduo e da sociedade, nas 

dinâmicas comunicacionais. “Há [...] um jogo contínuo instaurado entre os sujeitos na 

construção-reconstrução de uma ordem compartilhada – jogo atravessado por forças 

sociais e justaposto ao leito da cultura” (DIONÍZIO, 2011, p. 15). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 4 

 Resende (2009) observa como a comunicação assume papel de destaque na 

narrativa sobre a vida do outro e destaca a busca pelo olhar capaz de conhecer e 

apresentar fatos e diferenças. O entendimento da diferença oferecido pelo autor está no 

desafio de dialogar e de se lançar ao encontro do outro. 

 

[...] se nos é caro pensar como tornar possível que o outro seja visto para 

além do que os nossos olhos reconhecem como “familiar”, parece-nos 

também fundamental entender que à luz de uma escritura, [...] o olhar que se 

reduz a uma dimensão didática e/ou opinativa – que a mesma que inscreve o 

jornalismo em uma epistemologia iluminista e condutista (Resende, 2002) – 

é insuficiente (RESENDE, 2009, p. 5, destaques do autor). 
 

Sobre este aspecto narrativo, França (1998) atribui à distância o fator para que o 

narrador inscreva o outro. Ao invés de valorizar o discurso linguístico, o interesse do 

narrador em descobrir o outro reduz a diferença. “A palavra não vem anular a distância: 

ela a ocupa. É a existência persistente de um não dito, de um indizível, a manutenção da 

diferença, enfim, que sustenta ao mesmo tempo o interesse” (FRANÇA, 1998, p. 31). A 

autora caracteriza a comunicação como uma das possibilidades de estar com o outro, 

inscrevendo a convergência e o conflito entre o interior e o exterior. 

O entendimento de alteridade assinala que o conceito não se fundamenta no falar 

do outro, mas no que é possível captar sobre o outro por meio dos significados 

implícitos da escrita. Outro aspecto importante a ser observado é a compreensão de que, 

a partir de uma fala autônoma e especializada sobre o cotidiano, um grupo, por meio da 

produção de informação, fala também sobre si. Dionízio (2011) propõe as formas de 

como as alteridades e, consequentemente, as identidades se constituem: 

 

Dizer que sou este e não aquele me permite traçar uma linha fronteiriça entre 

eu e o outro, na configuração de um processo relacional de demarcação e 

constituição de identidades e outridades. É, então, através de um processo de 

diferenciação que a unidade parece se constituir. O par identidade/diferença 

se revela indissociável, na medida em que o outro, ainda que calado, à 

sombra, ou em seu reverso, habita a figura do um (DIONÍZIO, 2011, p. 17, 

destaques da autora). 

 

No jornalismo, a legitimidade para falar sobre o outro obedece a uma alternância 

de papéis e poderes no espaço midiático. Resende (2009) acredita que a diferença 

produzida no discurso jornalístico explicita lugares políticos e estéticos de quem fala. 

“[...] o processo de produção das diferenças, que não resulta em relação de alteridade, é 

simplesmente parte de uma lógica do capitalismo tardio – quando as máquinas de 

produção de informação e conhecimento ganham primazia (RESENDE, 2009, p. 12).” 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 5 

A percepção desenvolvida por Dionízio sobre a inscrição da figura do outro no 

relato jornalístico consiste na ideia de que o jornalismo pensa não na escritura deste 

outro como problema, mas na fidelidade – ou não – da mediação narrativa. A proposta 

da autora, para que a compreensão da alteridade no relato jornalístico aconteça, parte da 

análise das formas simbólicas na representação do outro: palavras, imagens, gestos e 

comportamentos. 

 

2 SOBRE REVISTA E LINGUAGENS 

 Montagens com informações, narrativas, fotografias e ilustrações. A revista se 

inscreve, por meio desses e de outros elementos, como formação discursiva moderna. A 

identidade da revista na vida social, desde seu aparecimento no Brasil, vem sendo 

orientada por novas estruturas de periodicidade, discurso e condições materiais. 

Presencia-se a existência de novos processos a abarcar atualização de suportes e 

plataformas de inscrição. 

 
Com o “casamento perfeito” entre texto e imagem, aliado ao olhar sobre as 

“variedades” do mundo e suas diferentes audiências, as magazines 

consolidam-se, demarcando um lugar próprio em relação ao jornalismo e seu 

universo e estabelecendo, para tal lugar, uma maneira própria (jornalística e 

midiática) de dizer sobre a sociedade e com ela se relacionar (TAVARES; 

SCHAWAAB, 2013, p. 29, destaques dos autores). 

 

Vilas Boas (1996) discute o texto na revista, a partir de aspectos técnicos, 

ideológicos e de criação. O autor defende que tais escritas conciliam técnicas 

jornalísticas e literárias, sendo capazes de oferecer uma leitura prazerosa e distinta das 

amarras da cobertura cotidiana. O pensamento, a busca pela elegância, o ritmo, a graça, 

a leveza e o bom humor são considerados, por Vilas Boas (1996), elementos 

responsáveis e necessários à sedução do leitor. A tonalidade, o agrupamento de ideias e 

a angulação também devem surgir para a edificação do discurso. 

Dois constitutivos do discurso são expostos por Benetti (2013): o dispositivo de 

autoridade e o vínculo emocional. O primeiro surge para conferir marcas de seriedade e 

competência ao discurso frente a aspectos presentes na revista, como o texto fluido, 

títulos com trocadilhos, unidades de sentido leves, coesas e, na maioria das vezes, bem 

humoradas e prazerosas. O segundo aspecto é responsável por provocar no leitor o 

recurso da sinestesia, sensações despertadas no momento da leitura e do consumo da 

revista – desde a fruição estética ao ver imagens até os relatos capazes de provocar 
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emoções. Para Benetti, “é assim, também, que o jornalismo cumpre a função 

hermenêutica de dar sentido ao mundo, ajudando o homem a compreender a si mesmo e 

aos outros” (BENETTI, 2013, p. 53). 

 

2.1 O gênero perfil e o lugar de escritura do outro 

 A abordagem textual e o tratamento da informação característicos do texto de 

revista evidenciam o espaço do gênero perfil nessa plataforma. A qualificação da 

mensagem, por meio de conotações, metáforas, analogias e investimentos em descrições 

humanas, coincidem com os aspectos responsáveis para edificar um bom perfil. Alia-se 

a perenidade e os elementos textuais comuns ao gênero e à plataforma, apresentando a 

revista como lugar comum e propício ao registro do outro. 

 Maia (2013) salienta o caráter relacional dos sujeitos como fator responsável 

pelo olhar sobre si e sobre o outro nos veículos de comunicação. Segundo a autora, “o 

interesse pelas histórias de vida – configuradas em perfis publicados pelos veículos de 

comunicação – faz parte dessa busca diária de orientação necessária para a convivência 

social” (MAIA, 2013, p. 181, grifo da autora). Tal busca evoca o encontro de relações 

sociais, por meio das quais o jornalista proporciona singularidades que chamam a 

atenção dos indivíduos, interessados que são em partilhar desejos coletivos. 

 O formato que compõe o sujeito na escrita, segundo Maia (2013), é marcado 

pela hibridação entre as áreas da comunicação, da história e da literatura. “Se a biografia 

é fortemente marcada por essas dimensões, o perfil, como recorte de momentos na vida 

de uma pessoa, compreende esses discursos também na perspectiva da reportagem” 

(MAIA, 2013, p. 177, grifo da autora). Para Vilas Boas (2003), a natureza autoral e as 

rotinas de criação oriundas das particularidades do repórter identificam o texto do perfil. 

 

Os processos de criação são multidimensionais. Neles, combinam-se 

memória, conhecimento, imaginação, sínteses e sentimentos, cinco 

elementos imprescindíveis ao trabalho autoral. A narrativa de um perfil não 

pode prescindir de todos os conceitos e técnicas de reportagem conhecidos, 

além de recursos literários e outros. Mas ela também está atada ao 

sentimento de quem participa. A frieza e o distanciamento são altamente 

nocivos. Envolver-se significa sentir (VILAS BOAS, 2003, p. 14). 

 

Sobre os elementos responsáveis pela edificação do perfil, Vilas Boas (2003) 

observa a empatia como marca própria do perfil e destaca quatro elementos 

responsáveis por tal construção: lembrança, espaço, circunstância e interação. Para o 
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autor, “[os perfis] são mais atraentes quando provocam reflexões sobre aspectos 

objetivos e subjetivos comuns à existência de todos nós” (VILAS BOAS, 2003, p. 20).  

Maia (2013) chama atenção para as angulações produzidas desde o momento da 

captação das informações, da construção do texto à edição. Uma dessas angulações 

consiste em desvincular-se dos princípios do jornalismo como objetividade e 

linearidade, no momento de escrita da história de vida desses personagens. “Quando o 

mediador social segue um caminho menos ortodoxo, em especial por estar lidando com 

seres humanos, consegue traduzir as ideias e a vida de maneira mais plural” (MAIA, 

2013, p. 182). 

No que diz respeito aos processos de captação e olhar do jornalista, na edificação 

do texto, Sodré e Ferrari (1986) chamam atenção para duas caracterísicas: o do 

distanciamento do repórter, em que as presenças e as marcas do narrador no texto são 

invisíveis, e a do perfilado constante e direta, ou a ênfase à presença do narrador e às 

suas experiências na interação com o personagem, com o discurso indireto. Para essas 

possibilidades, elencam-se as formas pelas quais o personagem entra em cena no perfil. 

O personagem-indivíduo apresenta características que o diferenciam. Para os autores, 

esse tipo de perfil oferece impressões mais psicológicas do que referenciais, isto é 

ligadas ao comportamento e peculiaridades. O personagem-tipo abarca personalidades 

em destaque não pelo diferencial da história de vida ou do estilo, mas pela condição, 

muitas vezes, de celebridade. O foco, nestes textos, costuma ser o que deu fama ao 

personagem. A terceira e última modalidade corresponde ao personagem-caricatura. 

Marcada pelo discurso irônico e caricatural, tal narrativa evidencia aspectos diferenciais 

e burlescos. “Há muitas maneiras de escrever uma história, mas nenhuma pode 

prescindir de personagens” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 125). 

 

2.2 A narrativa além do ato de enunciação 

A força e a importância da narrativa na imprensa remontam ao conhecimento da 

sociedade, bem como aos saberes construídos a partir desses escritos. A classificação 

oferecida por Resende apresenta a narrativa como “[...] forma de representação coletiva, 

como um elemento que cria e recria sociabilidades, como práticas comunicativas sociais 

que definitivamente contribuem, na sociedade midiatizada, para o alargamento dos 

horizontes de experiência” (RESENDE, 2005, p. 3). 
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 Para Leal (2013), além de modalidade textual, a narrativa é um modo de 

experimentar, construir o mundo e compartilhá-lo. A definição apoia-se na articulação 

da escritura, que leva em consideração tensões do tempo e da cultura e de princípios 

presentes no texto – como precisão e concisão –, responsáveis pelo valor-notícia. Os 

aspectos da escuta, da leitura, da enunciação e da interlocução surgem também, nesta 

ordem ou não, como consequências do processo da narrativa. 

Leal (2013) indica marcas da alteridade presentes na construção de narrativas. O 

autor acredita que “as histórias que nos contam passam a ser nossas, a dizer sobre nós, 

nossos mundos e os outros que neles habitam” (LEAL, 2013, p. 33). Oferece-se a 

acessibilidade da narrativa, isto é, a existência de trocas e compartilhamentos, 

trabalhados pela antropologia, ao narrar, dividir e propor novas histórias. “Quando 

narramos, sempre contamos outra história, não só porque cada contexto é único, como 

também porque os interlocutores se diferenciam e a organização que narrativamente 

geramos traz nem que seja sutis diferenças” (LEAL, 2013, p. 33, grifo do autor). A 

narrativa demonstra a prática de contar e recontar histórias que confirmam a ideia do 

dizer também sobre si, ao imprimir traços autorais. Segundo o autor, “o ato de narrar 

deriva da premência de se estabelecerem modos de compreensão e entendimento do 

mundo em que se vive” (RESENDE, 2005, p. 5). 

Ao narrar, questionamentos como “quem eu sou” e “quem é o outro” resultam 

em histórias e pontos de equilíbrio de relações cujas questões que, de acordo com o 

autor, não são respondíveis, mas vivenciadas diariamente. Os desafios e a complexidade 

da narrativa estão no ato de articular, dar voz e forma a diferentes acontecimentos, 

tornando-os inteligíveis. As articulações, próprias a cada narrador, revelam os sentidos 

aos acontecimentos e a relação deles com o outro e consigo. “Uma narrativa não é um 

fim, mas um meio a partir do qual propomos organização para o mundo, para nós 

mesmos, para os outros” (LEAL, 2013, p. 35). 

 

3 QUANDO A REPÓRTER INSCREVE O PERSONAGEM 

 A representação entre os gêneros em um veículo de comunicação destaca-se pela 

segmentação ao público feminino e que defende os princípios do movimento feminista. 

Este último – originado nos anos de 1960, junto a movimentos juvenis contraculturais, 

lutas pelos direitos civis e revoltas estudantis – propunha políticas de identidades 

próprias. Questionamentos inerentes à vida social, como família, sexualidade, divisão 
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doméstica, trabalho, formação, criação e socialização de sujeitos e papéis sociais foram 

apresentados pelo movimento feminista. Neste aspecto, a revista Tpm localiza seu 

discurso frente à problemática levantada pelo feminismo sobre identidades sexuais e de 

gênero: valorização da diferença sexual versus identidades fixas do homem e da mulher. 

Com o objetivo de observar a representação do homem feita por repórteres 

mulheres, pela Antropologia e marcas narrativas, foi empreendido o estudo da relação 

entre os gêneros feminino e masculino na escrita jornalística. Na pesquisa que originou 

este artigo – apresentada ao curso de Jornalismo do Centro Universitário de Belo 

Horizonte (UniBH), no segundo semestre de 2013 –, foram analisados cinco perfis 

escrito por diferentes repórteres e localizados entre as edições de junho de 2011 e 

novembro de 2012 da seção „Ensaio” da revista Tpm (Trip para Mulheres). Neste 

artigo, o corpus está concentrado em três perfis. Buscou-se analisar os princípios de 

alteridade na representação do homem e as marcas narrativas das repórteres. 

O primeiro deles foi escrito pela jornalista Lia Bock e publicado na edição na 

Tpm #110 – junho de 2011. Com o título “Ô, lá em casa...”, a seção retratou o jornalista 

e integrante do programa CQC (Custe o que Custar), da TV Bandeirantes, Felipe 

Andreoli. Em nove parágrafos, distribuídos entre dois intertítulos, a jornalista assumiu o 

foco de narrador personagem, dando voz a si mesma, com o uso da primeira pessoa, e 

registrando as impressões sobre o perfilado e os momentos da entrevista. 

A opção de se apresentar como parte da narrativa é visível já na abertura do 

perfil, quando a repórter relata o momento da pré-produção, em que a equipe discute a 

escolha do personagem que aparecerá na seção. “Quando a equipe da Tpm me 

perguntou que homem gostaria de ver no ensaio, disse: „Felipe Andreoli‟. Algumas 

pessoas estranharam. Não entendi muito bem, mas resolvi começar este texto dizendo: 

sim, Felipe tem uma barriguinha” (Ô, lá em casa..., jun 2011). 

O estilo e as tipologias são diferentemente observados na narração de Ariane 

Abdallah sobre o cantor Bem Gil, presente na seção “Ensaio” da Tpm #112 – agosto de 

2011. O perfil “Bem na foto” apresentou a trajetória de Bem Gil, a partir do resgate de 

fatos, apresentados com tonalidade mais objetiva no texto. A repórter se ateve, a partir 

do gancho familiar – mais diretamente às referências ao pai, Gilberto Gil –, às 

influências responsáveis por mostrar quem é o músico Bem Gil. Tal recurso é 

comprovado com a opinião da repórter sobre os filtros e fios que conduzem o perfil: 
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É importante mostrar o que você viu e considerou importante entender. 

Exemplo: para uns, a infância e a família pode ganhar um grande espaço no 

texto. Em outros casos, pode se resumir a poucas linhas, cumprindo a função 

de contar a história cronológica. Depende do que aquilo representa na vida 

daquela pessoa.
4
 

 

No caso de Bem Gil, o fator familiar foi primordial e preponderante na matéria. 

A partir deste gancho, percebe-se a opção de Ariane em assumir o caráter onisciente, 

apropriando-se dos relatos e memórias do perfilado. A onisciência também é observada 

pelas polifonias que se revelam durante o texto. Ao invés de dar voz a seus comentários, 

como repórter que participa ativamente do momento da entrevista, Ariane apaga seu 

lugar na cena e deixa que as fontes e os fatos falem o que, para ela, é interessante contar 

ao leitor. Ao contrário da postura adotada na narrativa de Lia Bock, percebe-se, no 

perfil de Bem Gil, a recorrência menor às descrições dos ambientes. O destaque para a 

música de fundo, durante a entrevista, é o único momento em que o recurso é explorado. 

A representação desta cena propiciou o ponto de transição na narrativa para abordar a 

relação entre Gilberto Gil e Bem Gil. “Durante a entrevista, Bem deixou rolando o 

primeiro vinil ao vivo da carreira do pai, de 1974” (TPM, 2011, p. 71). 

Os indícios do caráter observador estão revelados na descrição dos traços físicos 

do personagem, indicando sutis intervenções opinativas. “É fácil reconhecer Gil nos 

traços de Bem: boca, olhos e o jeito de posicionar a cabeça um pouco inclinada para 

cima, olhando na diagonal enquanto responde as perguntas” (TPM, 2011, p. 74). 

De maneira evidente, Bem Gil é apresentado como personagem-tipo, cujo 

enquadramento no perfil se constrói a partir da fama e, principalmente, da relação com o 

pai, referência no cenário musical brasileiro. A relação da repórter com o personagem 

não resultou, no texto, em abordagens e comentários sobre questões sexuais, ao 

contrário do que explora Lia Bock com Felipe Andreoli.  

Em relação às tipologias do personagem oferecidas por Sodré e Ferrari (1986), 

pode-se considerar que Felipe Andreoli é apresentado pela narrativa de Lia Bock como 

personagem-indivíduo. De acordo com os autores, esta classificação evidencia as 

atitudes do personagem, como seu comportamento e suas peculiaridades. A atenção da 

repórter em registrar aspectos imprevisíveis e inerentes a Felipe Andreoli, percebidos ao 

longo da entrevista, torna-se responsável pela classificação. Como exemplos, Lia Bock 

explora destaques como a aliança dourada na mão direita, o uso dos óculos escuros em 

                                                 
4 Entrevista de Ariane Abdallah concedida a Leilane Tolentino Stauffer, via email, em 8 de outubro de 2013. 
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um encontro pela manhã – apontando para o costume do personagem de dormir e 

acordar tarde –, a tatuagem na panturrilha e até o fato de coçar a sobrancelha – que 

simboliza a reação de Felipe, quando assuntos polêmicos estão em diálogo. 

Já a narrativa apresentada no perfil escrito por Sara Stopazzolli, na edição da 

Tpm #122 – julho de 2012, sobre o ator Vladimir Brichta, aponta para o hibridismo de 

tipologias sobre a narradora e  o personagem ao longo do texto. A abertura registra, a 

partir do eu explícito, o primeiro momento do encontro, em um café de uma livraria, de 

Sara e “Vlad” – como Vladimir é chamado pelos amigos e pela repórter, depois da 

informação apresentada no segundo parágrafo. No desenvolvimento do texto, entre 

cinco parágrafos e dois intertítulos, a postura da narradora assume o foco observador, 

lente que, para Sara, faz mais parte de seus registros. “Se considerar que vai enriquecer 

o texto, eu também me coloco como personagem. [...] Textos em primeira pessoa são 

bem raros, eu até gosto de fazer, mas não de me expor (risos)”
5
. 

O caráter observador da narradora se desenvolve por meio dos eixos família, 

paternidade, amor e trabalho. As observações de Sara são percebidas em cada transição 

temática com tópicos frasais no início dos parágrafos e introduções às informações e 

declarações do personagem. “O ator fala do último longa com brilho nos olhos e conta 

que foi jogado para o mundo do além-umbigo muito cedo” (TPM, 2012, p. 62). 

Vladimir Brichta assume, nas óticas oferecidas pela autora, o hibridismo dos 

personagens indivíduo e caricatura. O perfil explora posturas e visões psicológicas 

expostas pelo ator em áreas como a perda e a paternidade. “„A dor sempre traz 

amadurecimento. E a paternidade, para quem a exercita, é uma prática constante de ir 

além de si mesmo. Exige, encanta, ameaça, estimula, provoca, desafia‟, diz” (TPM, 

2012, p. 62). A ida e os aprendizados na terapia, os posicionamentos evidentes, os tratos 

nos relacionamentos e o autoconhecimento também integram a classificação do 

personagem-indivíduo de Vladimir Brichta na narrativa. 

Ao mesmo tempo, o caráter caricatural do personagem é evocado na abertura, 

no momento em que a repórter registra seu encontro com o ator e nos depoimentos dos 

colegas de trabalho. No fechamento, a representação caricatural de Vladimir é 

percebida por meio do relato sobre o trabalho da esposa, Adriana Esteves, na novela 

Avenida Brasil, e dos problemas físicos pelos quais ele passava. 

 

                                                 
5 Entrevista de Sara Stopazzolli concedida a Leilane Tolentino Stauffer, via email, em 14 de setembro de 2013. 
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Segundo ele, são só limitações físicas que lhe trazem o lado bom do 

autoconhecimento. “Hoje percebo a hora que preciso parar, respirar, respirar, 

descansar. Meu ombro poderia estar melhor há dez anos, mas prefiro minha 

segurança, minhas escolhas e o sentido que as coisas têm agora. Só falta o 

ombro ficar bom e a coluna começar a doer”, finaliza. Aos risos, claro 

(TPM, 2012, p. 64). 

 

3.1 Tratamento da informação 

Os critérios para o tratamento de informações do perfil de Felipe Andreoli 

apresentam-se na abertura, no momento em que a repórter chama atenção para o aspecto 

físico do personagem. A opção da repórter ilustra a tese defendida por Sabino (2000) a 

respeito da representação da identidade do homem, por meio da musculação, e de que 

maneira a interação entre os gêneros se estabelece a partir do corpo. Por outro lado, ao 

retratar a forma física de Felipe Andreoli que, conforme evidenciado na abertura do 

perfil, foge do convencionalmente esperado por grande parte das mulheres, a repórter 

propõe a desconstrução do ideário de padrão estético masculino, ao mesmo tempo em 

que o reafirma. 

Outro aspecto explorado é a recorrência de comentários e opiniões, entre 

travessões ou parênteses. A opção da repórter em registrar Felipe Andreoli a partir da 

subjetividade explícita se apresenta também em trechos que descrevem momentos da 

entrevista, utilizando o discurso indireto e em primeira pessoa. “Confesso a ele que 

tenho restrições com homens sem nenhuma barriga. Ele fica mais à vontade, e 

concluímos que barriga tanquinho traz neura, excesso de academia e falta de tempo para 

outras coisas” (Ô, lá em casa..., jun 2011). 

Entre uma e outra temática, as marcas narrativas da autora vão se revelando. É o 

que se percebe na edificação do quinto parágrafo. Depois de recorrer a comentários 

registrados de maneira subjetiva nos quatro parágrafos anteriores, Lia Bock opta por 

retratar as visões do personagem sobre fama, assédio e vida privada, em formato similar 

a uma entrevista pingue-pongue, com o parágrafo estruturado em perguntas e respostas. 

O mesmo formato é observado no primeiro parágrafo, do segundo intertítulo, quando o 

assunto está relacionado às perspectivas profissionais. O recurso indica a tentativa de 

Lia Bock de representar e enfatizar a existência do diálogo, para a edificação do perfil. 
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E o futuro? O que será que um homem interessante, bem pago, sexy e 

famoso ainda quer? "Adoraria ter um programa de entrevistas nos moldes da 

Marília Gabriela. É simples, não tem bandinha, plateia, e envolve todo 

mundo. É incrível como ela capta o que o entrevistado diz, dando vida à 

entrevista", afirma. E já foi sondado para o que seria sua vida pós-CQC? "Já 

ouvi até coisas do tipo: 'Fale o que você quer que fazemos'. Mas não era o 

momento. Num futuro próximo, alguma coisa deve rolar", conta sem contar. 

(Ô, lá em casa..., jun 2011) 

 

Percebem-se, na estrutura textual, comentários e descrições que conferem tom 

levemente humorístico à narrativa de Lia Bock. A descrição da beleza de Rafaella 

Brites, à época noiva de Felipe Andreoli, que, segundo a repórter, é “favorecida pela 

genética”, e o desfecho do perfil são exemplos que confirmam a proposição de Vilas 

Boas (1996) acerca do tom, que confere leveza ao texto e auxilia a condução dos 

assuntos, a partir de ganchos. “A entrevista chega ao fim. Mas Felipe não me deixa 

partir enquanto não temos notícia das fotos, feitas um dia antes. O medo dele? Parecer 

uma sereia em um dos cliques... (pode rir). Não se preocupe” (Ô, lá em casa..., jun 

2011). 

Recurso comum ao tratamento da informação é percebido nos textos de Sara 

Stopazzolli e Ariane Abdallah com os perfis de Vladimir Brichta e Bem Gil. Trata-se da 

recorrência a outras fontes que revelam e constroem os personagens. O emprego dessas 

fontes exerceu, basicamente, as mesmas finalidades – como deixou de cumprir algumas 

expectativas. O resgate de lembranças e a descrição do personagem se fizeram 

conhecidos por meio do depoimento da mãe de Bem Gil. As avaliações sobre o 

desempenho dos personagens na área profissional – que ocasionou a fama e, 

consequentemente, o fato de estarem registrados nas páginas da seção – foram feitas por 

colegas e amigos – também de destaque. Entre os nomes, estão Wagner Moura e 

Fernanda Torres, no perfil de Vladimir Brichta, e do compositor Jorge Mautner, nas 

páginas de Bem Gil. 

A óbvia expectativa afastada, nos dois perfis, diz respeito a outro gancho 

desenvolvido nas narrativas. Declarações de Adriana Esteves – esposa de Vladimir – e 

Gilberto Gil – pai de Bem – não estiveram em nenhuma parte dos perfis, apesar dos 

discursos dos textos terem sido construídos pela relação entre os personagens e essas 

pessoas. O caminho ilustra o modo da narrativa dessas repórteres, como discute Leal 

(2013), e se apresenta como as alternativas encontradas pelas autoras em registrar a 

complexidade e os sentidos do cotidiano (RESENDE, 2005). 
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4 CONSIDERAÇÕES 

A descrição das repórteres se apresenta, de maneira explícita e implícita, durante 

toda a seção. O valor ao estilo autoral, as abordagens temáticas, as características 

narrativas exploradas no gênero perfil e as peculiaridades que a seção “Ensaio” 

apresenta são algumas das interferências textuais que revelam a relação entre o feminino 

e o masculino.  

A associação entre mulher e homem, na seção, assume diferentes papéis, como o 

de esposa (retratado nos perfis de Vladimir Brichta), o de noiva (encontrado no perfil de 

Felipe Andreoli), o de ex-companheira (presente nas narrativas de Bem Gil e de 

Vladimir) e o de fãs. É comum aos três perfis tais abordagens aparecerem entre o 

desenvolvimento e o encerramento da narrativa. A condução dos diálogos, os 

comentários e a estrutura de assuntos dos perfis também envidenciam a escritura. 

O apelo à sexualidade, obviamente, expõe as marcas femininas no texto – 

geralmente, por meio da construção de um olhar sedutor. É o que se percebe quando 

Ariane Abdallah destaca o ritmo da fala de Bem Gil, as descrições de Lia Bock sobre o 

corpo de Felipe Andreoli e a avaliação de Sara Stopazzolli sobre a aparência de 

Vladimir Brichta, que se mantém com o passar do tempo. O encadeamento das aspas 

dos personagens indica, indiretamente, o posicionamento das autoras e o modo narrativo 

de cada uma delas. A análise releva as marcas escolhidas pelas repórteres e confirmam a 

inscrição da alteridade no relato sobre o homem. 
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