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Resumo 

A Pesquisa de Iniciação Científica no qual este artigo é baseado analisa a 
representação de dois personagens jornalistas em duas novelas distintas: Geração 
Brasil (2013) e Império (2014). O objetivo principal, era entender se as 
representações condiziam com a realidade da profissão e que mensagem cada 
representação buscava passar. Buscou-se entender como a chamada crise de 
paradigmas no jornalismo, intensificada em grande parte pelo advento da internet e 
das novas tecnologias, afetava essas representações e se os personagens se 
comportavam de maneira ética. Também foram buscadas opiniões de profissionais 
do meio sobre essas representações.  No final, percebeu-se que as representações 
dos personagens são representações que bebem na realidade, no entanto, utilizam 
da dramaturgia para transformar os personagens em caricaturas, em representações 
tortas da profissão.  
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1. Introdução 

 A telenovela, assistida por milhões de pessoas, se torna tema de 

discussões, além de criar diversas tendências. Ao longo dos anos, ela se 

transformou em um dos mais marcantes exemplos de produção cultural no Brasil 

e hoje, é uma referência da própria sociedade brasileira, sendo interpretada 

como uma forma de espelho da realidade do país. A influência que essas obras 

possuem sobre a sociedade também é significativa, uma vez que elas são capazes 

de alterar relações e afetar hábitos de consumos. Os “looks” da delegada Heloísa 

na novela Salve Jorge (2012), por exemplo, se tornaram desejo de diversas 

pessoas, o que levou até a criação de páginas de dicas na internet indicando como 
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adquirir os acessórios e como copiar a aparência da personagem3. Tendo em vista 

esta questão, pode-se também afirmar que quando uma telenovela faz uma 

representação de alguma profissão específica por meio de um ou mais 

personagens, tal visão pode alterar as percepções que as pessoas têm sobre 

profissionais reais que praticam o ofício representado na telenovela, ainda mais 

quando se trata de uma profissão tão conhecida e tão importante socialmente 

como o jornalismo. 

Este trabalho tem em seu principal objetivo analisar e interpretar a 

representação de personagens jornalistas em duas novelas específicas, ambas da 

Rede Globo de televisão e que foram exibidas durante o período de formulação 

do trabalho: Geração Brasil (2013) e Império (2014). Essas duas tramas, ocuparam 

respectivamente os horários das 19 e 21 horas, ambos de considerável 

repercussão (especialmente o segundo, que é considerado o horário mais nobre 

da televisão e o de maior audiência). As duas novelas apresentam temas atuais e 

cada uma constrói uma imagem diferente do jornalista: Geração Brasil, busca 

caracterizar uma personagem mais ética e bem-intencionada, enquanto Império, 

mostra um profissional mesquinho e antiético. A ideia foi tomar essas 

representações atuais e que ocupam duas pontas diferentes de um espectro 

moral, ou seja, um personagem do “bem” e outro do “mau”, para observar 

criticamente como é construída a imagem do jornalista em cada obra e como a 

profissão em si é retratada em cada caso, buscando identificar se estas 

ilustrações são verossímeis ou apresentam exageros e estereótipos variados, 

desenvolvendo uma visão crítica sobre como cada uma das duas novelas aborda o 

personagem jornalista.  

Para tal, foi primeiramente desenvolvido um breve ensaio sobre o que é a 

telenovela. De onde ela surgiu, qual sua importância para a sociedade brasileira 

e o que a torna um dos produtos culturais mais bem-sucedidos e de maior 

repercussão do país. Hoje, é praticamente impossível negar e ignorar a presença 

massiva da telenovela no cenário brasileiro, sendo que estas obras dramatúrgicas 

são capazes de promover uma série de debates sociais e até mesmo de instigar 

                                         
3 Um exemplo de guia criado para ajudar os leitores a se inspirarem nos “looks” da delegada Heloísa em Salve 

Jorge, pode ser encontrado na revista Marie Claire. Fonte: www.revistamarieclaire.globo.com, acesso em 

30/05/2014. 
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hábitos de consumo. O trabalho mostra estas diferentes ramificações, reforçando 

a importância desses produtos televisivos como objeto de estudo.  

Cada novela teve um total de cinco cenas escolhidas. O principal critério 

para a escolha dessas cenas foi a representatividade que cada uma tinha em 

relação à profissão, demonstrando diferentes aspectos dela e como os 

personagens os incorporavam. Cada cena foi submetida a uma análise que buscou 

explorar as seguintes questões:  

1 – Qual a importância do jornalista para o enredo da novela? 

2 – A representação do jornalista é fiel à realidade na opinião de jornalistas 

profissionais em meio de carreira? 

3 – O comportamento deles é considerado ético? Está de acordo com o que 

prega o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros? 

4 – No contexto das novelas, como os jornalistas são enxergados por outros 

protagonistas? 

Foi desenhada uma forma de resenha jornalística de cada cena, que buscava 

analisar criticamente as ideais que cada uma buscava transmitir sobre a profissão. 

Assim, se buscou os principais elementos que compunham cada cena, expondo-os à 

uma visão mais profunda e analítica. No final, depois de feitas as análises individuais 

de cada cena, foi feita uma comparação entre as cenas de Geração Brasil e as cenas 

de Império, com o intuito de perceber semelhanças e disparidades entre as duas 

tramas.  

Outro elemento muito importante para a análise das cenas, foi o paralelo 

traçado com chamada “crise de paradigmas do jornalismo” – como defendido por 

Essenfelder – pela qual estaria passando a profissão por conta das diversas 

mudanças que ocorreram nas últimas décadas (sobretudo o advento da internet), 

procurando perceber possíveis relações entre as representações fictícias e estes 

cenários. Portanto, foram alinhadas duas novelas atuais com uma questão 

efervescente e também extremamente atual no âmbito do jornalismo, 

permitindo que ficasse mais claro se a realidade contemporânea da profissão 

possui alguma influência nas representações dramatúrgicas feitas sobre ela.  

Por fim, o último ponto, mas não menos importante, que foi utilizado na análise 

das cenas, em especial nas comparações traçadas entre as duas novelas, foram 

entrevistas realizadas com três profissionais jornalistas. Estas entrevistas, possuem 
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o propósito não apenas de repercutir a opinião em meio à jornalistas reais, mas 

também buscam aprofundar o debate, tornando-o mais denso. Cada profissional 

assistiu às cenas escolhidas da novela Império, uma vez que foi a novela de maior 

repercussão e apresentou um personagem jornalista que obteve maior visibilidade. 

Os três profissionais foram buscados por sua vasta experiência na área e por 

conhecerem os processos tratados na novela. Leão Serva, é colunista da Folha de São 

Paulo e professor de Ética jornalística, o que permitiu que ele contribuísse muito 

para a discussão ética de cada personagem. Rosanna Hermann é jornalista e 

roteirista. Altamente conectada no universo virtual, ela trouxe uma visão sobre a 

realidade atual da profissão dentro deste meio, algo de suma importância tendo em 

vista que ambas as novelas abordam o tema da internet. Flávio Ricco é jornalista 

com anos de experiência e que possui uma coluna referência no portal UOL, na qual 

traz diversas informações sobre o mundo da televisão. Sua visão dos bastidores das 

produções televisivas e sua experiência com internet também foram fundamentais 

para o aprofundamento do debate.  

No final, foi possível chegar à interessantes resultados que demonstraram que 

embora a realidade e a ficção andem juntas, deve-se lembrar que a dramaturgia é 

uma visão, e não uma fotografia fiel.  

2. Revisão de Literatura  

2.1 Um Panorama Geral da Telenovela no Brasil 

A telenovela é um dos mais marcantes fenômenos culturais no Brasil. O autor 

Silvio de Abreu, responsável pela criação de sucessos como A Próxima Vítima (1995) 

e Belíssima (2005), chega a afirmar na orelha do livro de Nilson Xavier, Almanaque 

da Telenovela Brasileira (2007), que as telenovelas estão lado a lado com o futebol 

e o Carnaval como uma das formas favoritas de entretenimento do povo brasileiro. 

Os índices de audiência parecem reforçar tais afirmações. O último capítulo 

da novela Avenida Brasil (2012) chegou a marcar mais de 50 pontos no IBOPE na 

Grande São Paulo4, sendo que cada ponto equivale a cerca de 60 mil domicílios nessa 

região. Dados mais recentes mostram que a novela Império (2014) ficou com uma 

                                         
4  Dados divulgados em reportagem do site de notícias UOL. Disponível em: 
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/19/ultimo-capitulo-de-avenida-brasil-tem-
509-de-ibope-e-e-maior-audiencia-da-tv-no-ano.htm.  Acesso em: 21/10/2014 
 

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/19/ultimo-capitulo-de-avenida-brasil-tem-509-de-ibope-e-e-maior-audiencia-da-tv-no-ano.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/19/ultimo-capitulo-de-avenida-brasil-tem-509-de-ibope-e-e-maior-audiencia-da-tv-no-ano.htm
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média diária de 31 pontos na semana dos dias 29 de setembro a 5 de outubro, ainda 

na Grande São Paulo5. 

A influência que essas obras possuem sobre a sociedade brasileira, nos hábitos 

de consumo, por exemplo, também devem ser levadas em consideração. Os óculos 

utilizados pelo personagem Téo Pereira (Paulo Betti) na novela Império, e o batom 

utilizado pela personagem Maria Clara (Andreia Horta), da mesma novela, chegaram 

a liderar a lista de itens mais desejados por telespectadores da Globo que 

consultaram a Central de Atendimento ao Telespectador(CAT).6 

O próprio fato de as telenovelas estarem inseridas na televisão, que é um dos 

meios de comunicação mais poderosos do mundo contemporâneo, já é um fator que 

auxilia a consolidar a presença dessas obras na sociedade. Maria Aparecida Baccega 

afirma que a televisão no país pode ser vista como uma força quase divina, mas 

ressalta que, ao entrar em âmbitos educacionais, é preciso desmitificá-la e 

considerá-la como o produto midiático que ela realmente é.   

 

Ela tornou-se, na verdade, um totem da sociedade moderna, ao qual 
se reverencia tanto nos lares quanto nos espaços públicos, tendo se 
infiltrado com essa característica no imaginário social. Por isso, 
quando tratamos de educação para televisão, a prioridade é 
desmistificá-la. Ela precisa passar a ser vista como produção dos 
homens para os homens. Como instrumento a serviço da 
coletividade. (BACCEGA, 2003, p.11) 

 
Uma das formas de aproximação da telenovela com o público seria a absorção 

que elas promovem do real. Para a pesquisadora Samira Youssef Campedelli, essa 

absorção gera uma coexistência entre telespectador e ficção, ou seja, gera a 

percepção de que a ficção é, na verdade, fato.  

 

A capacidade que a televisão tem de absorver o real faz com que o 
telespectador coexista com o acontecimento à maneira do sonho, 
para o qual não contam nem o tempo, nem a distância, nem a 
identidade, nem quaisquer barreiras, exceto as que presidem sua 
elaboração. Assim, tudo nela tende a ser percebido como real – 
porque gera formas de expressão que trabalham como o sonho, 
provocando inversão de valores, acentuando outros, deformando ou 
estabelecendo uma lógica impossível na realidade. [...] A 

                                         
5  Informações divulgadas no site oficial do IBOPE. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-
br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO-SEMANA-
40_2014.aspx. Acesso em: 22/10/2014 
 
6  Reportagem do site notícias da TV que demonstra a vontade em consumir objetos presentes na 
telenovela Império. Disponível em: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mulher/oculos-de-teo-
pereira-e-batom-de-maria-clara-lideram-lista-de-desejos-5088. Acesso em: 21/10/2014 

http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO-SEMANA-40_2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO-SEMANA-40_2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO-SEMANA-40_2014.aspx
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simplicidade da redução do difícil ao fácil, do abstrato por concreto, 
do incoerente ao coerente, acaba por tornar a verdadeira realidade 
como um mero detalhe numa estranha inversão de valores 
(CAMPEDELLI, 1985, p. 49-50) 

 

 Pode-se perceber então que a telenovela muitas vezes distorce e subverte 

a realidade em benefício de sua própria narrativa. No entanto, mesmo tendo isso em 

mente, é importante destacar que a telenovela ainda é frequentemente vista como 

um espelho da sociedade brasileira, refletindo e refratando suas diferentes 

características, uma vez que ela, como afirma Alencar, é onde o Brasil se retrata 

melhor, ou seja, onde o brasileiro mais se enxerga.  

 

É na novela que, dispensados os discursos, se podem presenciar as 
situações. Por isso, sua força de penetração e, teoricamente, seu 
alcance social, pelo menos em matéria de costumes. Pois é 
exatamente nesse gênero de obra dramática que o Brasil se retrata 
melhor (ALENCAR, 2002, p.89) 

 

 Porém, como obra de ficção, a novela não está isenta de representações 

que fogem dos padrões reais e se mostram caricatas ou utópicas, algo que se mostra 

nas muitas críticas recebidas por esses tipos de obras. Como trabalho de televisão, 

um fator que pesa muito na construção de personagens e de tramas é a audiência. A 

novela, além de produto cultural, também possui uma função comercial, de buscar 

o público, e conforme a audiência sobe ou cai, os novelistas estão sempre sujeitos a 

alterarem os rumos de suas tramas ou mudarem personagens para que estejam de 

acordo com o que os números no IBOPE e pesquisas de opinião apontam. O autor José 

Roberto Sadek afirma em seu livro Telenovela: Um olhar do cinema que existem 

diferentes forças que atuam sobre uma telenovela, e que essas forças possuem um 

peso significativo em sua composição e, em especial, em seus finais. 

A telenovela é um drama atípico em que muitas forças atuam 
principalmente no final, de modo que não pode ser construído desde 
o começo, como a ópera, o filme ou a peça de teatro. O último 
capítulo das telenovelas acomoda pressões dos vários interessados e 
dá satisfações à audiência, nem sempre com ações dramaticamente 
construídas, ao contrário do cinema e do teatro, que desde o começo 
preparam o final. (SADEK, 2008, p.87-88) 

 

2.2 Jornalistas em Novelas   

No mundo das telenovelas, já foi retratado diversas vezes um tipo de 

profissional que atua na área de comunicação, muitas vezes na própria televisão: o 
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jornalista. Desde O Semideus7 (1973), de Janete Clair, até as mais recentes Império 

e Alto Astral (ambas de 2014), de Aguinaldo Silva e Daniel Ortiz, respectivamente, 

o jornalista já marcou sua presença em diversas obras de teledramaturgia.  

O jornalista também já foi mostrado de todo tipo de forma, seja bom, mau, 

ganancioso, ingênuo. Existe uma série de diferentes representações do profissional 

na história da teledramaturgia. Com a atualidade, alguns aspectos mudaram nas 

imagens criadas do jornalista. O sensacionalismo na mídia, por exemplo, foi muito 

retratado na novela Sangue Bom (2013), talvez mais significativamente na figura da 

jornalista Sueli Pedrosa (Tuna Dwek), que não media esforços e nem palavras para 

conseguir um furo e abordá-lo da maneira como preferisse. Já em Império, a questão 

dos blogs e da invasão de privacidade são os assuntos mais comentados no âmbito do 

jornalismo, marcado pela presença do personagem Téo Pereira (Paulo Betti).  

Tendo em vista essa gama de formas de representação, os aspectos 

mencionados, como o de absorção do real, e a situação atual do jornalismo, que 

como defende Renato Essenfelder em sua tese O editor e seus labirintos: reflexos 

da crise de paradigmas do jornal impresso (ECA/USP, 2013), estaria passando tanto 

por uma crise comercial-financeira quanto por uma crise de paradigmas, na qual 

ocorre uma mudança no papel do editor e do repórter, o trabalho teve como objetivo 

analisar a representação do jornalista em telenovelas e problematizar como está 

sendo retratado o profissional e a profissão em si. 

Para tanto, foram tomadas como objeto de estudo duas telenovelas, ambas da 

Rede Globo de televisão: Império e Geração Brasil. Tais obras foram investigadas por 

apresentarem visões opostas sobre o jornalista, a primeira o retratando como alguém 

sem escrúpulos e limites, e a segunda como uma figura ética e até mesmo heroica.  

Dez cenas (5 de cada telenovela) foram analisadas sob uma série de critérios 

pré-estabelecidos que serão esclarecidos adiante.  

 

3. O Jornalista e a Telenovela    

3.1 A Crise de Paradigmas e o Jornalista sob o Olhar da Ficção 

                                         
7  Informações sobre a telenovela o Semideus disponíveis no arquivo Memória Globo. Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/o-semideus.htm. Acesso em: 
30/01/2015 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/o-semideus.htm


 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

8 

Em um primeiro momento, procurou-se entender a questão da crise de 

paradigmas no jornalismo e como ela se relaciona com a representação dos 

jornalistas da ficção.  

Talvez um dos pontos mais importantes para entender essa questão seja a 

internet. Hoje, todos os grandes meios de comunicação se desdobram para ocupar o 

meio digital, produzindo e reproduzindo conteúdo em sites, blogs, aplicativos. Essa 

nova realidade, alterou de maneira bastante dramática a produção jornalística. 

Conteúdos começam a ser pensados de diferentes formas, agora, já não basta mais 

pensar em uma matéria só para um jornal, é preciso pensar o vídeo, ou seja um 

pensamento multimídia. No entanto, não parece ainda haver rum consenso geral 

sobre a internet e o que ela significa para o profissional jornalista.  

 
De um lado os que creem que a internet e as novas tecnologias não 
mudam nada significativamente para os jornalistas. Do outro, os 
genesistas que apostolam o inverso, que a internet mudou tudo, 
inclusive a concepção do que é jornalismo. Onde está a verdade? 
(ESSENFELDER, 2012, p. 129) 

 
A questão da internet portanto, causa considerável alvoroço no mundo 

jornalístico, no entanto, os valores se mantêm. Essenfelder explica que não está em 

questão a mediação social promovida pelo jornalismo e que a ética independe do 

meio de divulgação. Em outras palavras, pode-se afirmar que o jornalismo ainda 

mantém sua lógica de serviço social e que os valores agregados à sua prática são os 

mesmos, afinal, se uma matéria é publicada com o objetivo claro de gerar 

difamação, ela é condenável não importa se foi transmitida na televisão ou publicada 

na internet. O cerne do jornalismo não se alterou, o que mudou e ainda está 

mudando são as formas de exercer a profissão, de pensar conteúdo, de passar a 

informação. 

Nesse turbilhão de mudanças, o papel dos editores acaba sofrendo uma 

significativa alteração, agora, eles precisam pensar novas maneiras de modelar e 

organizar seus jornais, tendo em vista todas essas mudanças.  

[...]os editores de jornal impresso hoje vivem um importante 
momento de crise e mudança de paradigmas. Não se consideram 
mais zeladores da notícia: agora falam em curadoria. Como os 
curadores dos grandes museus, aliam conhecimento jornalístico, 
técnico, histórico e sociológico na arte de tecer o presente. Como 
em todo momento de crise, vivenciam uma experiência angustiante, 
que produz tensões dentro e fora do ambiente de tramalho. 
Queixam-se de terem uma vida pessoal e social pobre, sacrificada, 
ao mesmo tempo em que se mostram genuinamente envolvidos e 
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apaixonados pela função. Temem pelo futuro da mídia que editam, 
os jornais impressos, cujo fim é dado como certo pela maioria. Não 
temem pelo futuro do jornalismo, contudo, ainda que se angustiem 
com o cenário de incerteza que envolve uma significativa mudança 
de papéis. (ESSENFELDER, 2012, p. 136-137)  
 

Esse cenário gera uma alteração na representação do personagem jornalista. 

Os jornalistas ainda são os mesmos profissionais, mas é evidente que o meio digital 

ganha força na ficção, como é o caso da personagem Verônica, que, como será 

explorado mais afundo na análise adiante, por não conseguir um emprego na 

televisão, recorre à um site e é bem sucedida, e o personagem Téo Pereira, que 

ganha sua vida com um blog pessoal. 

 Outro fator importante é a relação repórter e editor. De uma certa forma, as 

alterações no quadro real afetam a composição dos personagens, dando uma maior 

força à figura do editor, algo que também pode ser evidenciado em ambas as novelas 

analisadas. Essenfelder explica como a ficção costuma retratar o jornalista sempre 

dentro de um entre dois eixos: o bom ou o mau. Ele afirma que antigamente eram 

mais frequentes representações de repórteres em obras de ficção, enquanto hoje 

ganha espaço a figura do jornalista no cargo de editor. Citando a novela Tititti (2010) 

e a minissérie A Vida Alheia (2010), Essenfelder discorre ainda sobre outros pontos 

importantes da representação do jornalista na ficção, também relacionando tais 

visões à situação do editor:  

Fofoca e frivolidade são, aliás, eixos importantes na representação 

do jornalismo contemporâneo pela ficção audiovisual [...]. Passa-se 

a noção de jornalismo com entretenimento, não há fronteiras 

distinguindo o lazer da missão e responsabilidade de promover um 

verdadeiro e fecundo diálogo social. A editora inventa aspas para o 

repórter, que obedece sem maiores questionamentos. 

(ESSENFELDER, 2012, p. 72) 

 

É importante ressaltar que a representação de jornalistas não é 

necessariamente sempre bem recebida. O jornalista Mauricio Stycer, publicou uma 

crítica em seu blog no UOL intitulada: “Por que os autores de novela odeiam 

jornalistas?” 8. Neste vídeo, Stycer crítica seis novelas por conta de seus personagens 

jornalistas (inclusive ambas as novelas usadas como objetos de estudo neste 

trabalho). Ele caracteriza tais representações como “problemáticas” e ainda afirma 

                                         
8  Crítica do jornalista Mauricio Stycer publicada no site UOl. Disponível em: 
http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/tag/imperio/. Acesso em: 20/06/2015 
 

http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/tag/imperio/
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que se a imagem dos jornalistas está ruim, nas novelas, ela está péssima. Stycer 

afirma que o personagem Téo Pereira, por exemplo, passou uma imagem “horrorosa 

do jornalista”.  

Independente da visão que a novela procura passar do jornalista, é possível 

afirmar que essa ideias são capazes de alterar as percepções das pessoas sobre a 

profissão. Fabíola Tarapanoff, explica em sua tese de doutorado como a 

representação do jornalista em outro meio audiovisual, o cinema, é capaz de 

influenciar os conceitos que as pessoas tem sobre uma determinada profissão:  

As narrativas nos comovem, encantam. O ato de narrar passa de 
geração em geração e sempre traz novas contribuições, fazem 
repensar sobre nosso presente e futuro. Neste trabalho a 
pesquisadora pode identificar de forma mais clara não só como os 
profissionais de imprensa são representados pelo cinema, grande 
construtor de mitos na contemporaneidade, contribui na forma 
como os estudantes de Jornalismo têm uma ideia de como será sua 
profissão. (TARAPANOFF, 2014, p. 215) 
 

Pode-se, portanto, perceber a presença das novas realidades do jornalismo 

presentes na ficção, ao mesmo tempo que se existem críticas à imagens dos 

profissionais desenhadas por elas, imagens essas, que podem influenciar de maneira 

significativa as percepções das pessoas.  

3.2. As cenas (Metodologia e análise)  

Cada cena foi submetida a uma análise que buscou explorar as seguintes questões:  

1 – Qual a importância do jornalista para o enredo da novela? 

2 – A representação do jornalista é fiel à realidade na opinião de jornalistas profissionais em meio de 

carreira? 

3 – O comportamento deles é considerado ético? Está de acordo com o que prega o Código de Ética 

dos Jornalistas Brasileiros? 

4 – No contexto das novelas, como os jornalistas são enxergados por outros protagonistas?  

Nessas análises, buscou-se fazer uma resenha de cada cena, explorando as 

situações apresentadas e as colocando sob a ótica das indagações definidas. O mais 

importante, foi identificar e interpretar os principais elementos de cada cena: Como 

o personagem atua diante de uma situação específica? Como ele se posiciona 

emocionalmente em cada cena? Como é a sua relação com outros personagens 

importantes da cena? A ideia central, era analisa-las de maneira próxima à uma 

crítica jornalística propriamente dita.  

Para ambas as novelas, forma tomadas três cenas de uma fase inicial da trama 

e duas de uma fase mais avançada, sendo que nos dois casos foram escolhidas as 
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cenas dos desfechos profissionais dos personagens. Desta forma, é possível analisar 

a trajetória dos personagens ao longo das histórias e perceber qual fim levaram, de 

maneira a analisar a verossimilhança das situações. 

Os dois pontos principais da análise, em termos das questões levantadas, foi 

entender as questões éticas, comparando as atitudes de cada personagem com é 

pregado no Código de ética proposta pela Fenaj (Federação Nacional dos 

Jornalistas) 9 , e a relação entre repórteres e superiores, buscando espelhar as 

representações das novelas com a realidade das crise de paradigmas e de exaltação 

da figura do editor. 

Por fim, buscou-se utilizar os depoimentos obtidos nas entrevistas com os 

jornalistas profissionais, de modo à relacionar as análises às visões de profissionais 

do meio, visando aprofundar a análise. Esta medida foi mais enfatizada na 

comparação entre as cenas das duas novelas. Os três jornalistas entrevistados 

assistiram às cinco cenas escolhidas para análise da novela Império. 

A ideia original era entrevistar dez profissionais e dividir as cenas igualmente 

entre eles, ou seja, cinco assistiriam as cenas de Império e cinco assistiriam as de 

Geração Brasil. Infelizmente, isso acabou não se concretizando por uma série de 

fatores. Para os três entrevistados, priorizou-se a análise das cenas de Império, por 

ser uma novela da horário nobre da televisão e que atingiu maior audiência e 

repercussão ao ser comparada com Geração Brasil. O personagem Téo também teve 

mais repercussão na mídia, outro fator para escolhe-lo como objeto de análise das 

entrevistas. Embora a quantidade de entrevistas não tenha atingido o número 

primeiramente pensado, as três realizadas foram fundamentais para gerar um 

aprofundamento do debate, garantindo às análises visões de profissionais do meio 

jornalístico e como percebem a representação de sua profissão na ficção.  

Para os propósitos deste artigo, serão mostrados apenas os resultados finais 

das análises, tendo em vista que as análises individuais são demasiado longas para 

este formato. 

4. Comparando as Cenas 

Os dois personagens apresentam características aparentemente distintas. 

Enquanto Verônica é séria, determinada e prima por um trabalho de qualidade, Téo 

                                         
9   Código de Ética do jornalista brasileiro. Disponível em: 
http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. 
Acesso em: 30/01/2015 

http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
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é frívolo, mesquinho, cruel e ambicioso, ignorando totalmente a ética e os princípios 

para atingir seus objetivos.  

Em primeiro lugar ele é antiético e segundo lugar ele é ilegal. 
Antiético por uma disputa talvez pessoal que vem desde a infância 
ele se dedica a destruir o sujeito. Essa disputa pessoal entre os dois 
faz com que ele torne o outro um tema de um jornalismo sujo.  
(SERVA, 2015)      
                                     

O personagem Téo, portanto, se firma mais como um vilão nesse sentido, 

demonstrando prepotência e maldade em muitos de seus atos. 

Ambos os personagens acabam tendo que lidar com a situação entre superior 

e subordinado. A grande diferença é que os papéis se invertem e cada um ocupa uma 

posição: enquanto Téo é o editor imponente, Verônica é a repórter obediente. Em 

ambos os casos, é interessante como se pode observar a figura do superior como uma 

pessoa em uma posição antagônica e a repórter em uma posição mais ética e 

conciliadora. Na primeira cena analisada envolvendo Verônica, ela é intimidada por 

um diretor que afirma que ela não possui mais credibilidade e afirma que ela deveria 

desistir da carreira com a qual sonha, mas ela não se intimida e continua lutando 

para conseguir um emprego. Já na primeira cena analisada envolvendo Téo, fica 

clara a relação que ela mantém com sua repórter Érika, a diminuindo por tentar 

convencê-lo de que ele tomou uma atitude equivocada e que faltou com a ética para 

conseguir o que queria, o que de fato ele fez. Ela funciona como a voz da razão de 

Téo, mas ele se recusa à ouvi-la, pois confia demais em seus próprios talentos e a vê 

como uma ingênua aprendiz.  

Essa situação remete à questão da crise de paradigmas explicada por 

Essenfelder, assim como seus efeitos sobre a representação de personagens 

jornalistas. Aqui, ambos os personagens que se enquadram na posição de editor, se 

mostram como forças magnânimas, diante de repórteres que acabam sendo 

submetidas às vontades deles, e até mesmo humilhadas por eles. Sobre essa questão, 

falando mais especificamente do caso de Téo, a jornalista, apresentadora, blogueira 

e roteirista Rosana Hermann (2015) argumenta: 

A assistente é o que se chama de 'contraponto' ao colunista que 
assume ares de Diva. Ela questiona como o telespectador faria, mas 
se submete a seu chefe porque sua condição é de subalterna mesmo. 
E, sim, na vida real, os editores visam mais a audiência. Vale tudo 
para ganhar um clique, um leitor, inclusive enganar o leitor com 
manchetes apelativas. 
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No entanto, mesmo ocupando posições dramatúrgicas diferentes, os dois 

personagens compartilham uma característica: ambos, por uma razão ou outra, 

tropeçam na ética.  

Verônica se apaixona por um entrevistado seu, o que é considerado bastante 

condenável para qualquer jornalista, como já foi analisado na cena 3 de Geração 

Brasil. Não bastasse, ela começa a omitir certas informações para não prejudicar o 

homem que ama, ou seja, ela prefere agir em beneficio próprio do que em beneficio 

público, algo que também é tripudiado pelo código de ética da profissão. Téo é ainda 

mais desafiador da ética, utilizando dos mais baixos recursos, difamando pessoas, e 

tudo em nome dos cliques que quer obter em seu blog. Logo na primeira cena ele 

dispara: “Na guerra, no amor e no jornalismo vale tudo”. Tal frase traz em si uma 

agressividade e explicita como Téo não possui limites. 

Eu não concordo com isso, eu não acho verdadeiro isso, mesmo 
porque no jornalismo é preciso o mínimo de ética e ele não trabalha 
com ética, pelo menos na novela o que ele demonstrou o tempo todo 
foi que o tempo todo ele tentou explorar as pessoas sem o mínimo 
de ética. Às vezes publicando inverdades, e o jornalismo verdadeiro 
não é assim não. Você tem que trabalhar com ética, com respeito, 
ver até onde vão os direitos do próximo (RICCO, 2015)  

 

Uma outra visão um pouco diferente sobre este ponto é dada pelo colunista 

Leão Serva (2015):  

Eu ia fazer uma brincadeira com você que era perguntar: será que 
no amor e na guerra vale tudo mesmo? No jornalismo vale muita 
coisa desde que aja um objetivo de interesse público. Gravar uma 
conversa de alguém que não sabe que está sendo gravado é 
antiético, mas quando você faz isso em defesa do interesse público, 
você admite. Filmar com câmera escondida é antiético, mas quando 
você faz isso para provar que um político roubou, é irrelevante o 
método, o meio se torna irrelevante. Então em alguma medida, vale 
tudo em nome do noticiário de interesse público, não vale tudo em 
nome da destruição da carreira de uma pessoa que não é pública, 
não vale tudo em nome de algo que não seja do interesse público.  
 

Há também uma grande contradição nos finais de ambos os personagens, que 

são curiosamente similares. É difícil afirmar que qualquer um dos dois tenha lançado 

o livro por conta de uma questão ligada ao bem público, uma vez que ambos tinham 

questões pessoais envolvidas na situação. Verônica lançou um livro sobre o homem 

que ama, ou seja, usou do jornalismo para contar uma história parcial e ainda acabou 

sendo aclamada por isso, sendo convidada a trabalhar como repórter investigativa 

pelo mesmo diretor que a recusou no começo da trama por conta do passado de 

campanhas publicitárias da jornalista. Já Téo, publicou uma biografia cuja algumas 
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informações não foram obtidas por meios éticos e que foi produzida com o propósito 

de mudar sua imagem de jornalista frívolo para jornalista sério, ou seja, na verdade 

o personagem continua com as mesmas atitudes. 

No fim, pode-se perceber que, embora estejam em diferente pontas do 

espectro dramatúrgico, os personagens compartilham de algumas características 

curiosas, que ao mesmo tempo que são contraditórias, se mostram distantes da 

realidade, ou seja, são representações caricatas de dois profissionais diferentes.  

5. Considerações Finais  

A telenovela é sem sombra de dúvida um dos produtos culturais mais 

importantes e de maior alcance em todo o Brasil. Como foi explicitado aqui, a novela 

trilhou uma longa trajetória que a firmou como a gigante que é hoje, permitindo-a 

se enraizar na sociedade brasileira. Hoje, a telenovela influencia hábitos dos mais 

diversos, pautando discussões, promovendo campanhas, incentivando o consumo. 

Como já foi demonstrado, as representações construídas dentro das novelas podem 

gerar uma série de interpretações, mudando a maneira das pessoas de enxergarem 

certos temas. Este importante meio foi o foco de análise deste trabalho e permitiu 

uma série de análises interessantes sobre dois personagens que, embora pareçam 

muito diferentes, possuem muito em comum. 

Ambos Verônica e Téo pecam nas questões éticas em diversas ocasiões. Claro 

que por conta de sua posição de antagonista, Téo é mais cruel e mais antiético em 

sua forma de trabalho. A jornalista Rosanna Hermann (2015) explica os perigos de 

uma frase como: “no amor, na guerra e no jornalismo vale tudo”, algo que ele clama 

na primeira cena.   

O personagem é popular, ele é de fácil aderência e ele diz umas 
frases feitas, que se tornam quase que máximas verdadeiras, assim 
como alguém que diz que manga com leite faz mal, e todo mundo 
acredita embora sem nenhum embasamento, ele diz uma frase nessa 
cena muito nefasta, prejudicial para a interpretação do jornalismo 
mais do que do jornalista. Esse tipo de frase dita por um personagem 
jornalista, parece que ele está dizendo uma coisa que é uma lei, que 
não é uma opinião dele. O que é muito ruim porque isso desvirtua 
totalmente a ideia de jornalismo com isenção, como prestação de 
serviço, quer dizer, vale tudo quer dizer o que? Que é uma pessoa 
horrorosa, que os fins justificam os meios.  
 

São também muito presentes questões ligadas à crise de paradigmas do 

jornalismo, mais especificamente a ascensão da internet e a relação entre o 

subordinado e o superior. Questionado sobre a verossimilhança na relação entre Érika 
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e Téo, e sobre a existência dessas suras relações entre editores e repórteres, o 

colunista Flávio Ricco (2015) comenta:   

Existir existe, já existiu inclusive muito mais o que agora. Mas, você 
verifica que na figura dela, uma figura mais jovem, ela já é mis 
responsável, ela já trabalha com mais ética, ela tenta colocar em 
prática o que ela aprendeu na faculdade de jornalismo, contrariando 
a ele que tenta fazer uma série de outras coisas que não são 
corretas. 
 

A presença da internet também fica evidente especialmente no caso de Téo, 

que ganha a vida como blogueiro. Verônica também encontra uma saída na internet, 

fugindo do estigma de ter sido a “garota do Barata”. Esta grandeza da internet é 

algo que as novelas trazem para tentar refletir a atual realidade do jornalismo 

brasileiro e mundial, que sofreu e sofre uma série de transformações por conta do 

desenvolvimento da rede em uma série de aspectos. A ideia do imediatismo da 

informação é algo presente na segunda cena de Império e que é destacada por Rosana 

Hermann (2015):  

Ele [Téo] faz uma referência à mídia impressa como a velha mídia 
que Não poderia reeditar e publicar coisas fora do horário de 
trabalho. Ele se vale ainda do interesse de “quero ler os 
comentários”, então tem toda essa demonstração do envolvimento 
do imediatismo do online que você causar uma coisa naquele 
instante para que quem está na festa, ou seja, é um trabalho em 
tempo real usado para o mal e usado por interesse de vingança 
pessoal.  

 

Ainda existe a questão dos livros, sendo que ambos os personagens lançam 

biografias no final da trama, o que é tratado como algo enaltecedor e de 

credibilidade. É inegável que existe uma certa utopia no conceito da publicação de 

um livro. No entanto, embora o Glamour do livro ainda exista, como evidenciado por 

Essenfelder, o jornalismo ético existe em todos os meios, e podem se identificar 

muitas coberturas de credibilidade na rede.  

Tem um monte de jornalista sério e um monte de jornalista 
consagrado que nunca escreveu livro, não precisa chegar a tanto. O 
jornalista ele tem que ser reconhecido pelo trabalho de jornalista, 
pelo trabalho bem feito de jornalista. Ele tem que ter credibilidade, 
ele tem que ser acreditado pelos leitores. Aquilo que ele escreve no 
dia seguinte têm peso, é avaliado por todos como uma coisa 
importante, boa e não duvidosa como do jeito que é o jornalismo 
que ele [Téo] praticava. (RICCO, 2015)  
 

Enfim, pode-se concluir que a representação de ambos os personagens bebe 

da realidade, mas utiliza os transforma em caricaturas em beneficio da dramaturgia. 

Ambos faltam com a ética diversas vezes, mesmo ocupando funções diferentes em 
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cada história. As representações estereotipadas, como já argumentado, podem criar 

uma visão equivocada do que é a profissão, tendo em vista o poder da telenovela em 

meio à sociedade brasileira.  

Logo, o importante ressaltar é como a representação desses personagens é 

muito mais um elemento dramatúrgico do que uma representação fiel da realidade, 

cumprindo uma função de criar uma caricatura de personagens que, embora atuem 

na profissão e apresentem características inerentes à ela, não representam 

fielmente a realidade.  

Eu acho que é uma representação irreal porque é exagerada, porque 
é estereotipada, e os exageros dos trejeitos serviam exatamente 
para criar a irrealidade. Dentro dessa realidade tem muitos 
elementos reais, eu acho que tem um retrato da profissão embora 
não verossímil, não exato. E acho que o retrato da profissão em 
grande medida vem sido afetado por essas performances, como a 
dos blogs destrutivos, como a do colunismo social destrutivo, como 
o colunismo de celebridade destrutivo, tem isso mesmo, ao mesmo 
tempo nunca talvez concentrado em uma mesma pessoa com todos 
os trejeitos. Eu diria que assim como as histórias da carochinha são 
exageradas para que a gente filtre delas alguma mensagem que é 
menor do que aquele exagero, eu acho que o Aguinaldo fez uma 
espécie de muro, ele excluiu certos comportamentos que são os 
temas exagerados, daquilo que pode ser dito como a norma do bom 
jornalismo (SERVA, 2015)  
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