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RESUMO 

 

 
RODRIGUES dos Santos, Edilma. Estudo de recepção em comunicação: as 
representações do feminino no mundo do trabalho das teleoperadoras. 2011. 281 f. 
Dissertação (Mestrado) - Escola de comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2011.  
 

 

 

Este é um estudo de recepção na área de Comunicação e tem por finalidade verificar como as 
mediações ensejadas pelo mundo do trabalho atuam na produção de sentidos, nas 
representações sociais e nos processos de recepção da comunicação de um grupo de mulheres 
que trabalha em telemarketing. Do ponto de vista teórico, o estudo parte do aspecto trans, 
multi e interdisciplinar da Comunicação. E tem como instrumental teórico o binômio 
Comunicação e Trabalho, que assume o mundo do trabalho como mediação central na 
produção de sentidos. É por meio da comunicação que se dão as trocas simbólicas. Buscamos 
entender como esses significados são produzidos a partir do mundo do trabalho, que tomamos 
como principal mediação, especialmente porque nos dias atuais, o trabalho é o principal 
regulador da vida. Também partimos da perspectiva Ergológica, que vê o trabalho como 
atividade humana e como reelaboração do uso de si, o que no telemarketing tem especial 
importância. O estudo considera ainda as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho. 
Usamos como metodologia a aplicação de questionário quantitativo para obter o mapa de 
consumo cultural, conhecer o contexto e para saber o meio a partir do qual faríamos o estudo 
de recepção: os telejornais. E realizamos entrevistas semi-estruturadas. O exame do corpus – 
as entrevistas das teleoperadoras e algumas matérias – foi feito por meio da Análise de 
Discurso. Encontramos os sentidos do trabalho e representações do feminino bastante 
conservadoras para um grupo de maioria jovem, encontramos alguns avanços também. No 
estudo de recepção, aparecem leituras preferências; negociadas e de oposição.  
 

 

 

Palavras-chave: Comunicação, Estudo de Recepção, mundo do trabalho, teleoperadoras, 

relações de gênero 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES dos Santos, Edilma. Reception study in communication: representations of 
femininity in the world of work of telemarketing operators. 2011. 281 f. Dissertation 
(Masters) - Escola de comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  
 

 

 

 
This is a study of reception in the area of Communication and aims to verify how the 
mediations occasioned by the working world act in the production of meanings, in the social 
representations and in the processes of reception in the communication of a group of women 
working in telemarketing. From a theoretical viewpoint, the study begins with a trans, multi 
and interdisciplinary aspect in Communication. And use the binomial Communication and 
Work as a theoretical tool, which considers the world of work as central mediation in the 
production of meaning. It is in the realm of communication that occurs the symbolic 
exchanges. We seek to understand how these meanings are produced starting from the world 
of work that we consider as the main mediation, especially because in the current days, work 
is the main factor regulator of life. We also consider the ergological perspective that sees the 
work as a human activity and as a way to reworking the use of the self, which is particularly 
important in telemarketing. The study observes gender relations and sexual division of labor 
too. The methodology used is a quantitative interview to get a map of cultural consumption, 
to know the context and to learn the way which would direct the study of reception: the TV 
news. Semi-structured interviews are used. Examination of the corpus – interviews and some 
of teleoperator materials – was done by Discourse Analysis. We found feelings of work. We 
found too feminine representations very conservative for a group of mostly young people. We 
found some advances as well. In the study of reception, we observed reading preferences; 
negotiated and oppositional. 
 
 

 

Keywords: Communication, study of reception, world of work, telemarketing operators, 
gender relations 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este é um estudo de recepção na área de Comunicação e tem por finalidade verificar 

como as mediações ensejadas pelo mundo do trabalho atuam na produção de sentidos, nas 

representações sociais e nos processos de recepção da comunicação de um grupo de mulheres 

que trabalha em telemarketing. O próprio trabalho das teleoperadoras e a atividade em si, que 

é uma prestação de serviços de atendimento por telefone, é essencialmente de comunicação. 

Os Estudos de Recepção em Comunicação dão ao receptor um novo estatuto, o de 

sujeito, também produtor de sentidos. Esta abordagem, que na América Latina teve início no 

final da década de 1980, supera as pesquisas parcelares que predominam na área e ora 

estudam a mensagem e seus conteúdos, ora os efeitos, como na teoria hipodérmica de enfoque 

funcionalista. 

Podemos dizer que os estudos da Comunicação foram marcados desde os 
seus começos, entre os anos 20 e os 30, pelo paradigma de Lasswell, 
responsável por uma visão fragmentada e parcelar do processo de 
comunicação que se mantém até hoje: estudos do emissor, do canal, da 
mensagem e do receptor. Em cada um desses fragmentos como que houve 
uma “especialização” em determinados aportes disciplinares. Assim, os 
estudos do emissor  na economia política ; os estudos do canal na análise 
tecnológica; os da mensagem na lingüística e os do receptor na sociologia ou 
na psicologia e, mais recentemente, na antropologia. (LOPES, 2003, p. 12) 
 

Seu enfoque dialógico coloca o emissor e o receptor em relação. A comunicação se 

estabelece num processo multidirecional, em que a recepção é mediada. Os conteúdos são 

recebidos e interpretados a partir das vivências dos sujeitos, que são ao mesmo tempo 

individuais e coletivas.   

A Comunicação passa a ser vista não mais como um processo unidirecional e linear que 

parte dos meios de comunicação para ‘atingir’ os receptores. Ao contrário, as pesquisas 

percebem que os conteúdos são reapropriados e ressignificados a partir de mediações. “Pode-

se dizer que interessa ao Estudo de Recepção entender as mediações que permeiam o 

processo comunicativo.” (FÍGARO, 2008, p.19) As mediações podem ser “entendidas 

conceitualmente como o habitat, o meio ambiente (em abordagem ampla) físico, sócio-

político-cultural e econômico, onde o processo de comunicação (interação) ocorre.” (idem, 

ibidem) 

No capitalismo contemporâneo, o trabalho assume papel fundamental na vida dos 

indivíduos, o que o torna uma das principais mediações na constituição de sentidos.  É a 

mediação do mundo do trabalho no processo de recepção em comunicação que nos 
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propusemos a observar. O nosso estudo considera ainda as relações de gênero na 

comunicação. Com estas preocupações, encontramos o mundo do trabalho das teleoperadoras, 

que se mostrou profícuo para pensar as mediações ensejadas pelo trabalho e 

O telemarketing é uma atividade profissional com trabalhadores de maioria feminina. 

Segundo a pesquisa Global Call Center Industry Project, comandada no Brasil pelo Programa 

de Pós-Graduação em Administração da PUC-SP e pela Associação Brasileira de 

Telesserviços (ABT), 76,8% dos teleoperadores são mulheres1. O setor é responsável por 

empregar mais de 1,2 milhão de pessoas no País, particularmente jovens com idade entre 18 e 

24 anos em seu primeiro emprego, de acordo com a Associação Brasileira de Telesserviços 

(ABT).2  

Além de ser um setor onde a força de trabalho feminina predomina, o que seria 

suficiente para nos dar um escopo considerável de análise das mediações do trabalho na 

recepção, deparamo-nos com peculiaridades que convergem para o campo de estudos da 

comunicação. As teleoperadoras usam a voz como principal instrumento de trabalho. Fato que 

estabelece uma relação de comunicação, na medida em que emerge da interação com o outro 

e se institui sempre que essa interação existe, pois a comunicação “Atravessa todas as 

atividades: lazer, trabalho, educação [...]” (WOLTON, 2006, p. 13). E no telemarkerting 

ganha especial relevância por se constituir na essência do teletrabalho: usar a voz para 

estabelecer uma relação de comunicação com objetivo de informar, convencer e persuadir o 

interlocutor – cliente ou potencial cliente.  

Os Estudos de Recepção concebem o processo de comunicação como um todo, o que 

indica a importância do contexto e da materialidade que ancora as situações de comunicação 

no caminho de constituição de significados e de representação do mundo. Neste sentido, por 

ser um dos principais canais de contato entre as empresas e seus públicos, especialmente 

como meio de reclamações, o telemarketing coloca essas trabalhadoras na linha, visível e 

vulnerável, de frente. E, em muitos casos, sem dar os mecanismos e poderes necessários para 

resolver os problemas relatados, sendo possível, muitas vezes, apenas encaminhá-los e 

verificar seu andamento, em futuros contatos. Os operadores de telemarketing, por conta 

disso, recebem todo o impacto das insatisfações geradas por procedimentos internos como o 

encaminhamento da solicitação, geralmente, sem a possibilidade de oferecer soluções mais 

imediatas aos clientes. O grupo de mulheres que estudamos, por exemplo, trabalha numa 

central de atendimento especializada em cobrança e recuperação de crédito. Suas ações estão 

                                                           
1 Disponível em: http://www.abt.org.br/pesquisa.asp?banner=ABT. Acesso: 16mar2011 
2 Disponível em http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas101/2112201013e.htm. Acesso 16mar2011 
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restritas a algumas negociações e parcelamentos de dívidas disponíveis no sistema, fato que 

apareceu na fala de várias trabalhadoras. Tais opções foram pensadas por outros, o que 

dissocia a concepção da execução do trabalho e limita o que pode ser feito pelos 

teleoperadores. Esta limitação de oferta de soluções para os problemas das pessoas que 

contatam ou são contatas pelo teleoperador gera insatisfações que são ‘despejadas’ sobre 

esses trabalhadores, muitas vezes na forma de insultos e xingamentos, conforme alguns 

relatos das trabalhadoras que participaram deste estudo.  

A organização do trabalho nas centrais de atendimento se funda na racionalidade, no 

controle e na intensificação pelo uso de tecnologia avançada em favor da alta produtividade e 

da eliminação de tempos mortos. Os sistemas automatizados fazem as ligações e as 

encaminham para os atendentes, que têm um roteiro, também concebido por outros, para 

seguir; um tempo para finalizar o atendimento e, no caso do grupo de mulheres deste estudo, 

um número mínimo de promessas de pagamento a atingir. Os mesmos sistemas que 

intensificam o trabalho, o flexibilizam, na medida em que ora trabalham com operações 

ativas, ora com receptivas e ambas; também atendem diferentes clientes, obrigando-os a uma 

forma de polivalência para dominar um número maior de scripts. 

Os fatores aqui arrolados e outros que tentaremos elencar ao longo deste trabalho geram 

sofrimento físico e mental para essas trabalhadoras, reunindo informações que podem se 

tornar contribuições interessantes para as pesquisas em comunicação e a abordagem da 

recepção. 

Do ponto de vista teórico, o estudo parte do aspecto trans, multi e interdisciplinar da 

Comunicação. E tem como instrumental teórico o binômio ‘Comunicação e Trabalho’, que 

joga luz sobre as importantes mediações ensejadas pelo mundo do trabalho para a produção 

de sentidos. O trabalho e a comunicação constituem o humano. E esta última não apenas está 

presente como também viabiliza todas as atividades de trabalho. Também partimos da 

perspectiva da ergologia, que vê o trabalho como atividade humana e como reelaboração do 

uso de si, o que no telemarketing ganha relevo por ser este um trabalho com fortes prescrições 

(o script e a cronometragem do tempo são exemplos disso). Apesar disso, a teleoperadora 

encontra espaço para criar e realizar seu trabalho de forma única, singular, como verificamos 

em alguns relatos. 

O conceito de representação que adotamos é o que foi definido por Stuart Hall (2003) e 

que o situa como uma prática discursiva. Por representação, entendemos as formas como estas 

trabalhadoras se veem, tanto do ponto de vista profissional como comportamental. 

Acreditamos que as representações dessas mulheres se encontram na intersecção do 
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tradicional – as referências enraizadas na sociedade – e do novo, oriundas das transformações 

sociais vivenciadas pelo conjunto da sociedade, implicando na redefinição de papéis. 

Por se tratar de uma referência que representa algo, isto é, a forma como essas 

trabalhadoras se concebem e ao mundo, a representação sobre a feminilidade se inscreve na 

ordem simbólica, na dimensão dos sentidos. E isso pressupõe construções sociais, 

principalmente, baseadas na diferenciação de gênero. 

O campo simbólico faz florescer as representações sociais a partir das determinações 

sociais e da base material, compondo um intrincado sistema valorativo, construído no meio 

social e cujo conteúdo, na nossa sociedade, muitas vezes, tem peso negativo quando se trata 

da mulher. Fazendo surgir representações inferiorizadoras que se articulam no meio 

profissional, tanto explicitamente, na forma de salários menores que o dos homens na mesma 

função, por exemplo, como implicitamente, em formas sutis de discriminação. 

Do ponto de vista das práticas metodológicas, a pesquisa lança mão principalmente de 

duas técnicas: o questionário quantitativo, aplicado às teleoperadoras com o intuito de 

conhecer seu perfil sociocultural e o contexto em que vivem e trabalham e a entrevista 

qualitativa em profundidade. As duas técnicas se complementam, na medida em que a 

primeira fornece subsídios para a segunda e vice-versa.  

A Análise de Discurso de linha francesa (AD) foi o instrumental escolhido para estudar 

a recepção por meio do discurso dessas mulheres, que está entrecortado pelo social. Porque “a 

linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, 

inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia.” 

(BRANDÃO, 2004, p. 11) 

A AD tem como objetivo descobrir os sentidos do texto, considerando não somente a 

materialidade da língua e a relação entre os termos (preocupação da linguística estruturalista), 

mas conhecer o que se quis dizer, a intencionalidade. A Análise de Discurso 

trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia 
de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim, 
palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 
observa-se o homem falando. Na análise de discurso, procura-se 
compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 
trabalho social geral, constituído do homem e da história. [...] a Análise de 
Discurso não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com 
a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, 
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja 
enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de 
sociedade. (ORLANDI, 2007, p. 15-16) 
 



28 

 

O sentido se dá na interação do eu com o outro, o que evidencia que o ‘preenchimento’ 

dos significados está imbricado no social. Assim, o estudo do discurso deve indicar as novas 

configurações culturais, geradas no mundo do trabalho, um espaço plural de relações sociais e 

de relações de gênero, outro vértice importante dessa pesquisa, uma vez que a identificação 

sexual (homem ou mulher) é socialmente produzida e historicamente determinada. A cultura, 

a classe social e o grupo ao qual pertencemos vão produzir as diferenciações de gênero.  

Quando nascemos, a marca física já nos impõe uma série de comportamentos esperados 

e adequados socialmente. Há uma separação. Ao nascermos mulher, somos separadas do 

grupo dos homens, do qual nunca faremos parte. Embora imbricadas, a marca física e a 

determinação social são diferentes. A primeira, embora implique num conhecimento social 

prévio que a identifique (BUTLER, 2003) é um dado biológico e a segunda é uma construção 

humana, situada historicamente, num tempo e espaço determinados e com marcas de classe. 

(CISNE, 2005)  

Há uma categorização distintiva criada socialmente que engendra em si uma hierarquia 

que distribui para cada indivíduo as funções possíveis na sociedade. Nosso referencial teórico 

sobre as relações de gênero considera a base econômica e política como estruturas que 

produzem desigualdades de toda ordem. Sobre as relações de gênero no mundo do trabalho 

tomamos a divisão sexual do trabalho, que resulta das relações sociais de sexo (KERGOAT, 

2002) para pensar as condições de trabalho das teleoperadoras. A intenção é buscar indícios 

que ajudem a revelar em que contexto se dá a comunicação, um pilar importante dos estudos 

de recepção. 

Scott (1986) define gênero a partir do social e das relações de poder e afasta a 

‘naturalização’, própria do biologismo - da dicotomia natureza e cultura. Em seu artigo seminal, 

ela afirma que gênero tem caráter relacional, sendo um elemento constitutivo das relações 

sociais, em que as distinções estão baseadas no sexo e neste caráter relacional, que está 

imbricado com as relações de poder.  

minha definição do gênero como um modo primeiro de significar as relações 
de poder. Frequentemente, a atenção dedicada ao gênero não é explícita mas 
constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da organização da igualdade e 
desigualdade. As estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões 
generalizadas da relação pretensamente natural entre homem e mulher. [...] 
O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi 
concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição homem/mulher e 
fundamenta ao mesmo tempo o seu sentido. (SCOTT, 1986) 

 
 Ao buscarmos as representações do feminino no mundo do trabalho, não elegemos o 

simbólico como algo que ‘flutua’ no ar. Pelo contrário, pensamos as relações de gênero em 
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sua base material, imbricadas com as relações de produção e, no caso das mulheres, da 

reprodução, bem como as distinções de classe na produção de sentidos. Aqui, tentamos pensar 

as representações como fruto da cultura e das relações sociais, mas também das condições 

materiais, que incluem a precariedade das condições de trabalho no telemarketing. 

Destarte, a categoria gênero deve ser percebida para além de uma construção 
cultural, uma vez que a cultura não é natural. Não só o gênero deve ser 
historiado, mas também a cultura e a sociedade. Não de forma isolada, mas 
inter-relacionadas, analisando as autodeterminações. Afinal, a cultura é 
determinada nas e pelas relações sociais, não de forma linear, homogênea ou 
fragmentada em exacerbações de diferenças, mas dentro das contradições que 
determinam a produção e a reprodução desta sociedade.  Em outras palavras, é 
necessário analisar gênero no bojo da contradição entre capital e trabalho e das 
forças sociais conflitantes das classes fundamentais que determinam essa 
contradição. Sendo a contradição o foco das desigualdades sociais, e o conflito 
a luta entre as classes sociais, faz-se imprescindível relacionar a luta das 
mulheres como um movimento legítimo contra as desigualdades, na e com a 
luta da classe trabalhadora. (CISNE, 2005) 
 

As diferenciações presentes na sociedade indicam a hierarquização das pessoas ou 

grupos por classe, sexo, cor etc. E a linguagem é um meio privilegiado para analisar as 

representações e imagens sociais dessas trabalhadoras. Tanto por seu papel de mediação como 

por a experiência social estar ‘fixada na língua’ (MOTTER, 1994). A “dualidade constitutiva 

da linguagem, isto é, o seu caráter ao mesmo tempo formal e atravessado por entradas 

subjetivas e sociais” (BRANDÃO, 2004, p. 10) é reveladora das crenças, valores, formas de 

pensar. 

 

Objeto de estudo 

 

As representações sociais das teleoperadoras, em constante processo de tramitação e 

produção de sentidos no mundo do trabalho, ou seja, as mediações, a partir da recepção de 

três telejornais: Jornal Nacional, Jornal da Record e Fala Brasil são nosso principal objeto de 

estudo. Como se dá a reapropriação de conteúdos dessas mídias para mulheres tão jovens como 

as que trabalham em telemarketing, submetidas a trabalho precário e até a violência?  

A partir da década de 1970, no mesmo período que tiveram início a reestruturação do 

capitalismo e as transformações no mundo trabalho, catalisadas pela tecnologia da informação, 

a sociedade passa por mudanças nos modos de viver e de trabalhar. Os meios de comunicação e 

a revolução sexual – iniciada na década anterior e ampliada pelas lutas das mulheres e pela 

disseminação dos métodos contraceptivos e o divórcio – mudaram comportamentos, abrindo 

caminho para que a mulher buscasse seu espaço profissional. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a participação das 

mulheres no mercado de trabalho cresceu 42% entre 1998 e 2008.3 Dados da Fundação Carlos 

Chagas dão conta de que 57% das brasileiras trabalhavam fora de casa, em 2008, contra 18%, 

em 1970. Nas empresas de telemarketing, a situação da mulher é ainda mais emblemática para 

o estudo da comunicação nas relações de gênero. Elas compõem 76,8% da força de trabalho 

(ABT).  

Essa condição, no entanto, parece guardar ambiguidades. A imprensa divulga números 

sobre o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho como conquistas, que 

sem dúvida o são. Mas os enunciados veiculados nessas mídias acompanham tais 

transformações? Em que nível? Os sentidos do trabalho se imbricam às relações sociais de 

gênero atenuando, mantendo ou acentuando as diferenças dos papéis, dos valores e das 

representações sociais? A predominância de mulheres no telemarketing tem a ver com esses 

papéis, valores e representações presentes na nossa cultura? Que notícias interessam a essas 

mulheres? Como é a recepção desses assuntos? Como elas reelaboram essas informações? 

Qual é o uso das informações dos telejornais por essas mulheres, sobretudo, no mundo do 

trabalho?  

Parece pertinente questionar se está havendo um remodelamento da representação do 

feminino, a partir da crescente inserção da mulher no mundo do trabalho e das próprias 

mensagens disseminadas pelos meios de comunicação, em geral. Se afirmativo, em que nível? 

Que tipo de transformações? Quais são as representações do feminino em termos de carreira, 

vida profissional, comportamento, moda, filhos, casa etc.? E quais ideologias o telejornalismo 

veicula sobre as questões enunciadas? Considerando que a “televisão é o meio de 

comunicação mais utilizado para se obter informação no Brasil.” (OLIVEIRA FILHA; 

MARTINEZ, 2009, p.7) Para se ter uma ideia, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2009, que investigou 58,6 milhões de domicílios no Brasil, 95,7% deles 

possuíam televisão. 

Questionamentos sobre o contexto foram feitos para ajudar a visualizar as condições 

sociais dessas trabalhadoras e alguns de seus valores de classe. Essas informações podem nos 

auxiliar a compreender o processo de recepção em comunicação. 

Identificar como se dão as relações gênero e a divisão sexual do trabalho para pensar a 

comunicação diante deste fator, que se mostra relevante na construção simbólica, juntamente 

com as determinações econômicas. Com essas relações sociais, enquanto Matrizes Culturais, 

                                                           
3 Disponível em: http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/10/09/materia.2009-10-09.0510612806/view. 
Acesso em: 15 out. 2009 
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a recepção opera na formação de ‘filtros’ ou os óculos sociais de Schaff (1974), de um lado. 

E, do outro, em uma relação dialógica com o receptor, estão os meios, que têm, igualmente, 

participação no processo de comunicação, na medida em que produzem e fazem circular 

discursos e significados.  

Nosso enfoque parte, então, de como a comunicação produz e articula a cultura, os 

sentidos e a significação do mundo, as representações, com destaque para as mediações 

ensejadas pelo mundo do trabalho, uma vez que este assume de forma crescente o poder de 

legislar sobre os outros aspectos da vida. O trabalho tem a capacidade de regular o tempo 

livre, o tempo dedicado ao aprimoramento profissional, a conciliação com outras atividades e 

com a família. Tudo é feito a partir das possibilidades deixadas pelo tempo do trabalho. Neste 

sentido, o binômio ‘Comunicação e Trabalho’ ganha particular relevância porque  

É necessário o entendimento sobre como esses significados são produzidos, 
ou seja, como se dá o processo de significação e circulação dos sentidos 
que cria a subjetividade coletiva que constitui a cultura como práxis, tal 
como expresso por Antonio Gramsci, para quem o homem não somente se 
adaptaria ao mundo, mas também o transformaria. Não é por acaso que o 
conceito de cultura também dá origem a palavras como ‘agricultura’, pois 
traz em seu significado a dimensão de geração, ou mesmo de gestação do 
mundo pela ação do homem. (MAGALHÃES, 2009, p. 27) 
 

No caso das teleoperadoras, as características femininas, ou competências tácitas, 

constituídas ao longo da vida das mulheres nas relações sociais de sexo e mobilizadas pelo 

capital, que não reconhece ou valoriza tais qualificações e por isso mesmo não há 

contrapartida financeira, podem ser observadas no estudo da comunicação. Venco (2009) 

afirma que a paciência, a capacidade de ouvir, a delicadeza no trato estão relacionadas à 

prevalência de mulheres no setor. 

A hipótese deste estudo é que o mundo do trabalho é mediação central para o processo 

de recepção e de construção das representações das teleoperadoras, sobretudo, dadas pelo 

embate entre as representações que constroem a partir dos sentidos que circulam na 

sociedade, disseminados pelos meios, e os sentidos que marcam sua atuação no trabalho e o 

fato de serem ‘mulher’. 

O estudo de recepção dos telejornais acabou prevalecendo nesta pesquisa porque 

deixamos o objeto ‘falar’ e este indicou que a maioria do grupo pesquisado assiste e se 

informa, predominantemente, por meio da televisão. Os telejornais levam os acontecimentos 

do espaço público para dentro de casa; são meios de comunicação informativos, muitas vezes 

os únicos disponíveis para uma parte significativa da população. Como dissemos, segundo a 

PNAD 2009, 95,7% dos domicílios possuíam televisão; 87,9% possuíam rádio e quase 35% 
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deles tinham microcomputador (20,3 milhões), sendo 16,0 milhões com acesso à Internet 

(27,4%). Indicadores que ajudam a pensar sobre o acesso às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) e quais classes têm acesso a este ou àquele meio. 

Os conteúdos são reelaborados, muitas vezes de forma crítica, demonstrando as 

possibilidades de negociação de sentidos e preenchimentos de significados de acordo com 

outras relações sociais como as de gênero e, sobretudo no mundo do trabalho. Dizendo isso, 

não nos esquecemos da influência da mídia. “[...] não basta apenas o contexto cotidiano para 

entender os processos de recepção e consumo, mas todas as instâncias e lógicas da 

produção, assim como as mais amplas características em questão, ou seja, as Matrizes 

Culturais.” (JACKS, 2008, p. 37) 

São as Matrizes Culturais, conforme o mapa de Martín-Barbero (apud JACKS), que 

angulam as Lógicas de Produção (institucionalidade) e as Competências de Recepção 

(socialidade), cujos conceitos retomaremos mais adiante. 

Como afirma Sodré (2002, p. 61), “A mídia não determina coisa alguma, como se vê, 

mas prescreve [...]” e faz circular sentidos, que cada vez mais estão imbricados com a lógica 

do capital e do consumo. 

A iluminação midiática implica uma retórica, que observa, dá nome e cria 
um ethos particular, compatível com a razão tecnomercadológica. É 
esclarecedor rever aqui o aspecto retórico do conceito de ethos (imagem 
moral do orador), uma vez que a mídia funciona exatamente como o 
realizador do que Aristóteles (Arte retórica, II, 1) designava como prova 
ética, isto é, a produção de um discurso eficaz (por espetáculo, persuasão, 
verossimilhança, etc.) junto ao público. A prova patética (igualmente 
constante da retórica aristotélica e cujo principal efeito era a mobilização 
sensorial) é, na mídia, uma das dimensões estéticas dessa eficácia. À luz 
dessa iluminação estetizante, que leva ao agendamento eticista, pode se 
entender as flutuações da ‘opinião pública’, diante de situações conjunturais. 
(SODRÉ, 2002, p. 61-62 
 

Nesse sentido, prossegue Sodré, “o que efetivamente condicionava a ‘opinião’ do 

público”, quando o autor ilustra com a crise econômica de 1997 essa iluminação midiática, 

era “uma atmosfera (sensorial, emocional) de dúvidas suscitada pela mídia mesmo sem 

ataques diretos ao presidente.” (idem, ibidem, 62) 

Ao resgatar as representações do feminino, no mundo do trabalho, por meio da 

linguagem, em disputa pelo sentido, que não é fixo, encontramos algumas permanências 

culturais de modelos de conduta tradicionais considerados ‘adequados’ às mulheres. E sinais 

que expressam representações sociais do feminino dominantes como sensualidade, sutileza, 

delicadeza, instinto materno etc., mas também rupturas e avanços.  
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O estudo permitiu retratar um momento marcado pela aceleração da ocupação de 

posições pela mulher no mercado de trabalho, cuja interação engendra transformações. E por 

considerar as relações de gênero no mundo do trabalho – sendo este a principal mediação na 

produção de sentidos e reelaboração dos conteúdos das mídias – nosso estudo de recepção 

ajuda a pensar sobre como as relações sociais de sexo (KERGOAT, 2009) se articulam no 

mundo do trabalho. Inclusive, ao constatar como a divisão sexual do trabalho se faz presente 

nos dias de hoje, especialmente pela predominância de mulheres em trabalhos precarizados, 

como é o telemarketing. Esta condição material do sujeito mulher no trabalho, oriunda de 

configurações históricas e, portanto, de práticas comunicativas que geram a cultura, que é 

incessantemente reorganizada, especialmente no mundo do trabalho, produzem articulações 

que vão orientar suas visões de mundo. 

Vale lembrar que o dado material da condição feminina, que se apresenta nos salários 

baixos, na precariedade das ocupações e na desigualdade de oportunidades profissionais, foi 

desenvolvido teoricamente pela sociologia do trabalho sob a denominação de ‘divisão sexual 

do trabalho’. 

O termo ‘divisão sexual do trabalho’ aplica-se na França a duas acepções de 
conteúdos distintos. Trata-se, de um lado, de uma acepção sociográfica: 
estuda-se a distribuição diferencial de homens e mulheres no mercado de 
trabalho, nos ofícios e nas profissões, e as variações no tempo e no espaço 
dessa distribuição; e se analisa como ela se associa à divisão desigual do 
trabalho doméstico entre os sexos. Esse tipo de análise foi e continua sendo 
indispensável: por exemplo, a construção de indicadores confiáveis para 
medir a desigualdade profissional homens/mulheres é um verdadeiro desafio 
político na França. Mas, a nosso ver, falar em termos de divisão sexual do 
trabalho deveria permitir ir bem além da simples constatação de 
desigualdades. E aqui se chega à segunda acepção, segundo a qual falar em 
termos de divisão sexual do trabalho é: I. mostrar que essas desigualdades 
são sistemáticas e 2. Articular essa descrição do real como uma reflexão 
sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação 
para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos, em suma, para criar um 
sistema de gênero. (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 596) 
 

A organização do trabalho nas centrais de atendimento aglutina características 

tayloristas como ritmo intenso e dissociação da concepção e execução do trabalho, com 

aspectos que são próprios do Toyotismo como o emprego da alta tecnologia e a flexibilização 

das operações, principalmente nos call centers terceirizados, que promovem a troca constante 

da forma de trabalhar por haver mudança das campanhas, dos produtos, dos clientes e mesmo 

na atuação no modelo receptivo ou ativo. 
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Justificativa de estudo de comunicação 

 

O campo da comunicação é o lugar de partida desse estudo de recepção no mundo do 

trabalho de teleoperadoras, porque nos permite problematizar, a partir da 

multidisciplinaridade, a questão de como se constroem as representações do feminino na 

contemporaneidade. 

É por meio da comunicação que se trabalha e se vive. Também é por meio dela que se 

dão as trocas simbólicas que conformam incessantemente a cultura. E é no processo 

comunicativo que surgem as possibilidades de mudanças. 

A constituição de sentidos se dá por meio da comunicação. Não há comunicação sem 

um ‘eu’ e um ‘outro’ que trocam, partilham informações, valores, representações e se 

constituem mutuamente. A comunicação no mundo do trabalho se torna cada vez mais 

relevante, não apenas por sua capilaridade, que se ramifica por toda a organização e por 

construir ideologicamente os sentidos, mas porque sem a comunicação não há trabalho. E 

também porque o mundo do trabalho ocupa sobremaneira a vida das pessoas, vindo a ser uma 

das articulações de sentidos, coadunando com a construção das visões de mundo. 

O campo da comunicação é transversal. Tem caráter trans, multi e interdisciplinar, 

sendo atravessado por outras disciplinas como a sociologia e a antropologia. Martín-Barbero 

(2009, p. 156) reafirma “que a comunicação é um campo de conhecimento e que jamais foi 

uma disciplina.” Isso porque se procura filiar a comunicação a outros campos tais como a 

psicologia e a semiótica. 

Motter explica que o campo de estudos da comunicação é vital porque esta “passa a 

ocupar o centro dos acontecimentos e, em larga medida, a determiná-los. Tendo como 

principal tarefa pensar na rede de inter-relações que recobre os espaços no domínio do 

humano em todas as dimensões de sua existência.” (2002, p. 29-30) 

Para Bourdieu, fazer sociologia da ciência é analisar as condições sociais de produção 

desse discurso que são a estrutura e o funcionamento do campo científico (p. 279) Uma 

definição abrangente de campo acadêmico da comunicação, de acordo com Lopes (2003, p. 

278) é “um conjunto de instituições de nível superior destinadas ao estudo e ao ensino da 

comunicação e onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação universitária das profissões 

de comunicação.” 

A discussão sobre o campo científico da comunicação passa pela teorização de 

Bourdieu que desenvolveu sua noção de campo como espaço de disputa. 
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Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 
dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 
desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que também um 
campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças 
(Bourdieu apud Lopes, 2003, p.279) 
 

Esta noção aplicada ao campo da comunicação insere nas discussões sobre os limites 

dos campos científicos as questões de poder (e política) dentro das instituições. No seio das 

Universidades existem práticas institucionalizadas de “produção (pesquisa), reprodução 

(ensino) e circulação de capital e poder científico” (LOPES, 2003, p. 280). E há disputas de 

poder que se dão discursivamente.  

Nesse sentido, como a área da comunicação esteve ligada às Ciências Sociais, 

questionou-se sua autonomia e filiação. A comunicação é um campo, no entanto, cuja 

transversalidade lhe é intrínseca. Nesse sentido, as discussões sobre trans, multi e 

interdisciplinaridade, a partir do relatório da Comissão Gulbenkian, em 1996, levantaram 

pontos positivos e que ajudam a reafirmar o lugar da Comunicação nas Ciências. 

A escolha do mundo do trabalho para pesquisar a comunicação se deve a peculiaridades 

como ser este um lugar onde as relações sociais são intensas, o que o torna uma mediação 

central para os estudos de recepção, na medida em que permite problematizar o processo de 

significação e de representações. A partir da perspectiva ergológica do trabalho, Duraffourg 

afirma que “A ligação entre o micro e o macro: as questões da sociedade podem ser lidas no 

posto de trabalho.” (in: SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 58) 

A que se considerar também a centralidade do trabalho na vida das pessoas que rege 

inclusive as demais atividades do cotidiano, o que no caso da mulher é emblemático já que 

esta ainda é a principal responsável pelos afazeres domésticos e de cuidados com a família, 

resultando em dupla e até tripla jornada de trabalho. Além do crescimento da participação das 

mulheres na esfera produtiva remunerada.  

Nossa proposta é estudar a constituição de sentidos, mediada em um mundo do trabalho 

com estruturas de controle baseadas em tecnologias avançadas, que se configura como “um 

novo setor da economia” (VENCO, 2009, p. 15), com processos extremamente rotinizados4 e 

cuja composição de trabalhadores é formada por pessoas excluídas dos postos de trabalho 

com melhor remuneração e condições: jovens em seu primeiro emprego, mulheres sem muita 

qualificação, originários de classes economicamente desfavorecidas. Essas características 

                                                           
4 Ver estudos como os de Selma Venco, Cláudia Mazzei Nogueira, Josiane Boutet, Maria Juliana M. de O. Algodoal, Taís 
Viudes de Freitas, entre outros.  
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apontam para a relevância de estudar as representações do feminino na atualidade e refletir 

sobre um setor em que a comunicação e o trabalho se mostram extremamente imbricados.  

A classe social também se mostra profícua, por se distanciar das pesquisas de mercado 

que segmentam as classes pelo nível de consumo.  

[...] é interessante notar quão pouco se sabe sobre as reapropriações ou 
decodificações que as classes populares fazem dos produtos da Indústria 
Cultural. É que os usos dos discursos pelas classes subalternas não são tão 
claros pois acabam sendo prejudicados pelas já assinaladas leituras dualistas 
e etnocêntricas. (LOPES, 2005, p. 32) 
 

A fala se constitui em objeto de análise altamente rico de informações, que pode ajudar 

a entender as novas configurações culturais, geradas em um espaço plural como é o mundo do 

trabalho, que se caracteriza por ser “um momento de efetivação das relações sociais” 

(NOGUEIRA, 2006, p. 139) e também das relações de gênero.  

Principalmente porque os processos de construção de valores e referências identitárias 

passam por significativas transformações, sendo mediados por diversas instâncias 

socializadoras coexistentes: as novas, como a mídia e o espaço virtual, bem como as 

tradicionais, como a escola, a igreja (religião) e a família. 

Os processos de socialização acontecem na família, na escola, na igreja, na mídia e, 

cada vez mais, no trabalho. Nessas relações, estabelecidas nos mais diferentes âmbitos, estão 

inscritas as relações de gênero (KERGOAT, 2002). Nossa atenção ao trabalho assume 

relevância na mesma medida que o capital se apropria da força de trabalho feminina, agora na 

esfera ‘produtiva’. 

Portanto, para o estudo de recepção, a cultura, a história, a base econômica e, sobretudo 

o mundo do trabalho compõem o contexto que deve ser verificado para se pensar sobre os 

filtros, experiências e negociações que tramitam na interpretação das mensagens.  

Também como contexto e mediação, pensamos as relações de gênero. A desigualdade 

entre homens e mulheres ainda persiste apesar das transformações estruturais na sociedade: 

globalização, reorganização dos processos de trabalho, do tempo e do espaço, interpenetração 

do público e do privado, novos papéis sociais atribuídos às mulheres e aos homens etc. Tais 

distinções, originadas na diferenciação histórica e cultural (PERROT, 2005) continuam a se 

reproduzir nas instâncias socializadoras, principalmente por meio da mídia, o que a constitui 

em objeto relevante para entender a produção de sentido. 

As diferenciações de gênero também são marcadas nas relações de trabalho e ensejam 

estratégias e disputas, que incluem a sobrevivência, visto que a atividade humana remunerada 

tem também o cunho de prover meios para manutenção física do trabalhador. A importância 
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do mundo do trabalho se dá ainda por seu caráter organizador da vida das pessoas e se acentua 

na vida da mulher, especialmente por conta das atividades domésticas e de cuidados, 

predominantemente sob sua responsabilidade. 

Buscar conhecer o universo das mentalidades destas trabalhadoras é, sem dúvida, 

desafiador, considerando que as teleoperadoras são profissionais submetidas a trabalho 

intenso, rotinizado e precário em suas condições. Como essas mulheres criam e recriam as 

prescrições desse ambiente e como o mundo do trabalho, enquanto mediação as constitui e 

produz sentidos.  

Paralelamente, podemos destacar a importância de se mapear a atual conjuntura 

econômica e a vigência das leis de mercado, aliados às lutas pela emancipação feminina, 

intensificadas na década de 1970, como fatores desencadeadores da crescente presença da 

mulher nos meios de produção, fora de casa. 

O compêndio desse material poderá ser utilizado como ponto de partida para outros 

estudos e trazer reflexões sobre a condição da mulher no mundo do trabalho. O resultado da 

pesquisa mostra como os discursos são recobertos de avanços e permanências de significados 

e representações, que podem ser relativizados aos conteúdos difundidos pelos telejornais. 

Além disso, é bastante atual especialmente pelas diversas mudanças nos contextos que 

envolvem a questão, a saber: os papéis sociais de homens e mulheres; a reorganização dos 

processos no mundo do trabalho e a centralidade da comunicação nestes processos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Telesserviço  

 
O telesserviço, ou telemarketing como é mais conhecido, surgiu ainda no século XIX 

com a invenção do telefone e a subsequente utilização do mesmo para fins comerciais.  No 

Brasil, embora a atividade date de meados da década de 1950 do século passado, quando uma 

equipe das Páginas Amarelas utilizava o telefone para vender classificados, foi nos finais dos 

anos de 1980 que passou a ser usada de forma mais sistemática. Especialmente quando o 

telefone se tornou mais acessível para as camadas mais pobres da população e, mais tarde, 

com o crescimento da base de assinantes de celulares. 

Venco conta que as primeiras centrais sugiram “nos anos 1960, como simples 

escritórios de recebimento de reclamações, cujos trabalhadores tinham uma limitada 

quantidade de informações para exercer sua atividade.” (2009c, p. 21)  

O telemarketing encontrou um campo profícuo para crescer, em uma sociedade que 

tem o acúmulo do capital como um dos principais valores e, para tanto, precisa cada vez mais 

de produtividade, de transmitir informações com eficiência e no menor tempo possível. A 

atividade aparece e experimenta notável crescimento por ser um meio que coopera com as 

demandas da globalização; a competição acirrada entre as empresas; as necessidades que a 

vida nas grandes metrópoles em uma sociedade de consumo trouxe. E o modo de vida das 

pessoas, marcado pela falta de tempo crescente, inclusive devido ao trabalho fora de casa da 

mulher, que resolvia assuntos diversos do andamento da casa como pagamentos e negociações 

de dívidas, compras etc.; aos problemas estruturais das cidades como trânsito caótico e à 

legislação, que passou a exigir canais de atendimento ao consumidor (não ao cidadão). 

Talvez esta conjuntura ajude a explicar o acentuado desenvolvimento do setor. Nos 

primeiros três anos da década de 2000, de acordo com Nogueira, o crescimento foi da ordem 

de 235% (2006, p. 41). “Em 2007, segundo a IDC, o faturamento com serviços de Call Center 

no Brasil foi de R$ 6,1 bilhões. Existiam 127 mil PAs e o número de operadores atingiu 258 

mil.”5 Em 2010, a força de trabalho superou a casa do 1,2 milhão. A expectativa da 

consultoria International Data Corporation (IDC)6 é que, no Brasil, o setor mantenha 

crescimento médio anual de 11,7% até 2012. Em 2010, segundo o Sindicato Paulista das 
                                                           
5 Disponível em: http://www.teleco.com.br/callcenter.asp. Acesso em 09 maio 2011. 
6 IDC (International Data Corporation), consultoria que atua nos segmentos de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações, possui analistas, distribuídos em 110 países, há mais de 44 anos. Estes dados fazem parte do estudo Brazil 
Call Center Services 2008 
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Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos (Sintelmark)7, o telemarketing 

faturou R$ 10 bilhões, dos quais R$ 5,9 bilhões, mais da metade do faturamento nacional das 

empresas terceirizadas, foi no estado de São Paulo.  

De acordo com o Sindicato das(os) Trabalhadoras(es) em Telemarketing (Sintratel), no 

estado de São Paulo, em 2010, eram 380.000 operadoras(es). Somente na Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, as empresas de telemarketing empregavam 250 mil 

pessoas. Em fevereiro de 2011, o Sintelmark contabilizou, no estado, 137 mil Posições de 

Atendimento (PAs) e estimou crescimento de 8% para a região, até o fim deste mesmo ano. 

Mas o que vem a ser telemarketing? Na verdade, temos que esclarecer que a 

nomenclatura da atividade também passa por mudanças. Há uma tendência em nomeá-la de 

‘telesserviço’, em substituição ao termo ‘telemarketing’, por este se vincular às operações ativas de 

vendas. Segundo Moreira-Ferreira, inicialmente o termo ‘telemarketing’ 

foi aplicado de forma indiferenciada, logo se particularizando, apesar de 
existirem controvérsias, entre Centrais de Atendimento, para as ações de 
prestação de serviços ao consumidor, e Telemarketing, para aquelas mais 
voltadas as vendas ou divulgação de produtos. A área ampliou-se e hoje há 
uma tendência mundial para ser nomeada de Telesserviços, expressando a 
sua amplitude de atuação (ABT, 2006) (MOREIRA-FERREIRA, 2007, p. 3) 
 

Há também diferentes nomes atribuídos ao profissional da área, como atendente, 

teleatendente, operador, agente, consultor, teleoperador, operador de telemarketing.  

O Ministério do Trabalho, em seu Anexo II da NR-17 (portaria no. 153, de 
14 de março de 2006) denomina a área como ‘trabalho em 
teleatendimento/telemarketing’ e os profissionais de ‘operadores’. Por outro 
lado, no Código Brasileiro de Ocupações, ainda são identificados por 
‘operadores de telemarketing’. (MOREIRA-FERREIRA, 2007, p. 3) 
 

Venco afirma que o boom no setor, na passagem do século XXI, se caracteriza porque 

grandes empresas passaram a captar serviços de outras, em outros segmentos (a terceirização 

sobre a qual falaremos mais à frente), o que gerou uma diversificação no setor, “refletida 

inclusive nas possíveis denominações para a atividade” (2009c, p. 23). Aqui, usaremos os 

termos ‘telemarketing’ e ‘telesserviços’ como sinônimos, bem como os nomes atribuídos aos 

trabalhadores.  

Sobre o que é telemarketing, podemos dizer que são contatos realizados por telefone, 

que contam com a integração de tecnologias, com as mais diversificadas finalidades: serviços 

bancários, atendimento ao cliente, informações, vendas etc. O site da Associação Brasileira de 

                                                           
7 Disponível em: http://www.sintelmark.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=393:mercado-paulista-de-
call-center-pode-crescer-8-em-2011-diz-sintelmark&catid=102:clipping-2011&Itemid=40. Acesso em 09 maio 2011. 
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Telesseriços (ABT)8 define telemarketing como “toda e qualquer atividade desenvolvida através 

de sistemas de telemática e múltiplas mídias, objetivando ações padronizadas e contínuas de 

marketing”. Corrochano complementa esta definição acrescentando que além de visar a 

otimização de marketing, visa também “a interação entre clientes e empresas.” (2007, p. 13)  

Venco afirma que são “espaços que congregam diversas equipes incumbidas de, via 

telefone, de informar, vender, oferecer suporte técnico e serviços como de cobrança de 

títulos” (2009c, p. 23)  

No glossário do portal Call to Call, Call Center / Contact Center / Telemarketing são 

designações dadas para as centrais de atendimento, que contatam clientes ou potenciais 

clientes por meio do telefone ou de “outros canais de comunicação. O termo mais abrangente 

é Contact Center, que inclui o contato por e-mail, fax, chat e Voz sobre IP, por exemplo”.9  

Vale mencionar, no entanto, que há diferenças entre os conceitos de call center e de 

contact center. “Com a utilização generalizada do e-mail, fax e web, o conceito de Call 

Center alargou-se passando a denominar-se Contatct Center.” (RIJO, 2006, p. 468) Venco 

exemplifica essa segmentação no setor, afirmando que os contact centers 

[...] se distinguem das demais empresas por oferecerem, além de 
atendimento ativo ou receptivo, sistemas informatizados, e incorporam 
tecnologias voltadas para atender tanto a clientes como a fornecedores – 
expressão do próprio avanço do setor, que segue criando nichos de 
especialização. (2009, p. 23) 
 

De fato, são muitos os segmentos que usam os call centers / contact centers e são 

muitos os telesserviços prestados, que vão desde o fornecimento de informações e 

recebimento de reclamações até pesquisas políticas e de mercado, vendas dos mais variados 

produtos e serviços até cobrança de débitos. Duas são as modalidades básicas da operação de 

telemarketing: o ativo, em que a central gera a chamada para os diversos públicos e o 

receptivo, que recebe as ligações de clientes, prospects ou usuários de serviços. Há também 

call centers que trabalham com os dois modelos e são chamados híbridos. 

A atividade emprega atualmente 1,2 milhão de pessoas no Brasil, particularmente 

jovens com idade entre 18 e 24 anos em seu primeiro emprego, também de acordo com a 

ABT.10 Outra característica é que o setor é feminizado. Segundo a pesquisa Global Call 

Center Industry Project, comandada no Brasil pelo Programa de Pós-Graduação em 

Administração da PUC-SP e pela ABT, 76,8% dos teleoperadores são mulheres11. 

                                                           
8 Disponível em: http://www.abt.org.br/telemarketing.htm.  Acesso em 24 abr. 2010. 
9 Disponível em: http://www.calltocall.com.br/site/web/conteudo.asp?id_menu=13. Acesso em: 25 abr. 2010. 
10 Disponível em http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas101/2112201013e.htm. Acesso 16 mar. 2011 
11 Disponível em: http://www.abt.org.br/pesquisa.asp?banner=ABT. Acesso: 16 mar. 2011 



41 

 

E a média salarial praticada pelas empresas dessa região, em 2010, estava entre R$ 

600,00 e R$ 700,00, por seis horas de trabalho diário, em seis dias da semana, de segunda a 

sábado. O piso salarial da categoria, no entanto, era de R$ 494,00, em maio de 2010 e passaria 

para R$ 515,00, em junho, cinco reais a mais que o salário mínimo, de R$ 510,00, em vigor 

em todo o país desde janeiro daquele ano, como forma de compensar o que foi pago a menos 

nos meses anteriores. Esses valores correspondem ao período em que a pesquisa foi realizada. 

A informação do Sintratel é que uma de suas vitórias recentes foi equiparar o piso da 

categoria ao salário mínimo. 

É uma grande luta [...] Agora, os empresários estão com a conversa [...]‘Não, 
mas salário mínimo é para oito horas, vocês são seis.’ Uma coisa não tem 
nada a ver com a outra. A lei diz: ‘ninguém pode ganhar menos que o 
mínimo’, se trabalha seis horas ou oito [...] (Entrevista com o presidente do 
Sintratel, Oliveira, em 01 abr. 2010) 

 

O trabalho nos contact centers, muitas vezes, é realizado em regime de escalas, 

geralmente nos serviços essenciais em que o atendimento precisa ser 24 por 7, ou seja, 24 

horas por dia, nos sete dias da semana.  

Os locais onde se prestam os serviços de atendimento telefônico são conhecidos como 

Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs), Centrais de Teleatividade, Centrais de 

Atendimento ou Call Center que o Guia Call Center define da seguinte forma: 

É uma Central onde as chamadas são processadas ou recebidas, em alto 
volume, com objetivos ligados às funções de vendas, marketing, serviço ao 
consumidor, telemarketing, suporte técnico e qualquer outra atividade 
administrativa especializada. O Call Center é um local de ‘gerar negócios’ 
por telefone, combinado(sic) banco de dados, sistemas de informática 
automáticos e inteligentes, telefonia, internet e pessoas altamente 
capacitadas, permitindo os melhores serviços aos clientes. [...] Um Call 
Center típico dispõe de tecnologia de informação para automatizar os 
processos, e tem a capacidade de suportar um grande volume de ligações 
simultaneamente, atendendo, mantendo o registro e redirecionando essas 
ligações quando necessário.12 

 

Algumas centrais também recebem o nome de ‘help-desk’, por exercerem atividade de 

suporte, especialmente na pós-venda ou no auxílio à utilização de tecnologias. Este tipo de 

central se diferencia das demais por requerer conhecimentos técnicos, uma vez que visa a 

auxiliar na utilização dos produtos de informática ou softwares, inclusive na instalação e ou 

programação.  

A despeito das características do setor, que apresenta indiscutível maioria feminina, as 

centrais de suporte empregam mais homens. Em sua pesquisa, realizada em call center de 

                                                           
12 Disponível em: http://www.guiacallcenter.com/antigo/Glossario_callcenter_1.htm. Acesso em: 08 maio 2011 
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suporte técnico (o help-desk como também é conhecido), Freitas se deparou com maioria 

masculina, encontrando casos em que de 30 teleatendentes, apenas cinco eram mulheres, o 

que evidencia as desigualdades entre os sexos, presentes no setor e confirma divisão sexual do 

trabalho e a segregação de atividades por sexo. A persistência de profissões de homens, e a 

informática é uma delas, e de mulheres, tais como o teleatendimento não-técnico, a 

enfermagem etc. são exemplos clássicos dessa diferenciação. 

O conhecimento de informática historicamente se configurou como um 
reduto masculino e ainda hoje segue presente no imaginário social. As 
teleoperadoras do setor revelaram discriminações que sofrem por parte dos 
clientes devido ao sexo. “Geralmente, os clientes preferem falar com 
homens (...) Geralmente, eles tendem a achar que a gente (mulher) não tem 
muito conhecimento. [Teleoperadora entrevistada em 05/07/2008]” 
(FREITAS, 2010, p. 9) 

 
Derivada da profissão de telefonista, o trabalho como teleoperador(a) é relativamente 

recente. Surgiu quando houve a incorporação de tecnologias como as de Computer Telephone 

Integration (CTI) que integraram funcionalidades da informática ao telefone. Na década de 

1990 houve um notável desenvolvimento de tecnologias voltadas para o setor que não apenas 

criou a profissão de teleoperador(a), mas acelerou os ritmos de trabalho com o objetivo de 

elevar os níveis de produtividade e reduzir os custos das operações e, assim, aumentar a 

competitividade e os lucros. Venco afirma que “A introdução das novas tecnologias está 

historicamente ligada à aceleração dos processos produtivos” (2009, p. 116), o que impôs 

também ritmo acelerado de trabalho nos call centers e, portanto, sua intensificação, um dos 

fatores de estresse apontado em vários estudos sobre o telemarketing. 

O setor se utiliza das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) para interagir 

com seus públicos. Oliveira afirma que as Centrais de Teleatividades (CTAs) como ela 

denomina os call centers, são uma forma de racionalizar os serviços por meio da tecnologia e 

considera que as repercussões do crescimento do setor não recaem somente sobre a força de 

trabalho que emprega, mas também em outras áreas, inclusive, por causar desemprego: 

Esse potencial de racionalização atinge não só os próprios funcionários das 
CTAs, mas provoca também a eliminação de postos de trabalho em 
diferentes setores. [...] substituindo o atendimento pessoal. [...] As CTAs 
foram criadas para realizar uma série de serviços anteriormente executados 
no interior das empresas. Elas concretizam a racionalização do trabalho na 
medida em que uma única unidade de trabalho atende a totalidade das 
necessidades de um conjunto de empresas de um mesmo ramo, como as 
operadoras de telecomunicações, bancos, empresas de cartão de crédito, de 
viagens, de operadora de televisão a cabo, cobrindo todo o território 
nacional. (OLIVEIRA, 2009, p. 114) 
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Há peculiaridades do setor como a terceirização, que é uma tendência. Inclusive, a 

empresa cujo grupo de trabalhadoras participou desta pesquisa, é uma terceirizadora de 

serviços de telemarketing. Estudo realizado pela The Global Call Center Industry Project, 

comandada no Brasil pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-SP e pela 

ABT.13, em 2006, registrou “forte tendência de terceirização, tendo em vista que 53% dos 

call centers prestam serviços para contratantes e 47% são próprios das empresas.” 

(CORROCHANO, 2007, p. 14) Situação diferente dos países chamados de desenvolvidos, 

cuja tendência são os call centers próprios. Segundo nota neste mesmo estudo, especialistas 

dizem que esta tendência de terceirização em países em desenvolvimento se dá por conta dos 

custos com a implantação, manutenção, tecnologia da informação e mão-de-obra. 

(CORROCHANO, 2007, p. 46) 

O trabalho no telemarketing não é fácil. Há também fatores de risco relacionados à 

atividade e que estão presentes na vida dessas pessoas que nos ligam da central de 

atendimento ou com as quais falamos quando buscamos um atendimento telefônico realizado 

por centrais de telesserviços. São doenças físicas e psicológicas causadas pelas condições de 

trabalho e o stress excessivo como LER/DORT14, calo nas cordas vocais, problemas de 

coluna, depressão e síndrome do pânico, entre outras, causadas pelo 

ritmo alucinante de trabalho, ausência de pausas para recuperar o organismo, 
metas de produtividade desgastantes (tempo médio de atendimento - TMA), 
movimentos repetitivos, pressão constante de supervisores, controle rígido 
do trabalho, insalubridade do ambiente de trabalho, inadequação do mobiliário 
e dos equipamentos e a postura estática. (NOGUEIRA, 2009, p. 191) 
 

A atividade tem rigidez nos horários de entrada e saída e também nas três pausas: duas 

de dez minutos e uma de 20 a que têm direito.  

Foi preciso regulamentar direitos dos trabalhadores na tentativa de humanizar o 

trabalho. O Anexo II da Norma Regulamentar (NR) 1715 pôs no papel as diretrizes que devem 

reger o trabalho, uma vez que, anteriormente, até as pausas íntimas, para ir ao banheiro, eram 

controladas, o que, para Nogueira é “um forte traço de desumanização” (2009, p. 199), 

especialmente no caso das mulheres que na época da menstruação precisam ir mais vezes ao 

banheiro. 

                                                           
13 Disponível em http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas101/2112201013e.htm. Acesso 16 mar. 2011 
14 A LER e DORT são as siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios ósteo-musculares Relacionados ao 
Trabalho. Jacques Duraffourg conceitua a LER: “Esta doença profissional, cuja progressão é exponencial, manifesta-se por 
dores no cotovelo, nas mãos, nos ombros. Sua evolução pode ser grave, até passível de cirurgia. Ela é particularmente 
relacionada ao caráter repetitivo dos esforços gestuais, ela se manifesta por uma inflamação devida à supersolicitação das 
articulações.” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 56) 
15 NRs são as Normas Regulamentares. Mais detalhes sobre o Anexo II da NR 17 podem ser encontrados no site 
do Ministério do Trabalho: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_17_anexo2.pdf  
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Segundo essa norma, o tempo máximo em efetiva atividade de teleatendimento é de 

seis horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. Determina também 

que as pausas devem ser feitas fora do posto de trabalho, em dois períodos de dez minutos 

contínuos, após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho. Além das pausas, há 

um intervalo obrigatório de 20 minutos para repouso e alimentação previstos na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

Como a força de trabalho nas centrais de atendimento está exposta a xingamentos e 

insatisfações dos seus interlocutores, um fator que causa stress e doenças como depressão e 

síndrome do pânico, a NR 17 também prevê que 

5.4.5. Devem ser garantidas pausas no trabalho imediatamente após 
operação onde haja ocorrido ameaças, abuso verbal, agressões ou tenha sido 
especialmente desgastante, que permitam ao operador recuperar-se e 
socializar conflitos e dificuldades com colegas, supervisores ou profissionais 
de saúde ocupacional especialmente capacitados para tal acolhimento. 
 

O presidente do Sintratel, Marco Aurélio C. Oliveira, que já foi teleoperador, informou 

que o máximo de tempo que um teleoperador permanece na mesma empresa é de dois anos. 

“Para você ter uma idéia, na nossa categoria ninguém quer ser Cipeiro16, ao contrário [...] 

porque tem que ter estabilidade[...]” O trabalhador se recusa: “Até vou ser cipeiro, mas não 

quero ficar com a estabilidade de três anos porque eu não quero ficar aqui’.” Oliveira 

explica ainda: “Estamos falando de jovens, com 25 anos, com depressão, com Síndrome do 

Pânico. O cara que chega na porta da empresa, começa a chorar e vai embora.” (Entrevista 

Presidente do Sintratel, em 01 abr. 2010) 

O telemarketing guarda ainda outras práticas constrangedoras para os trabalhadores. 

Oliveira (2010) conta que existem campanhas motivacionais: o dia do pijama, o Heloween, o 

dia da pantufa. “É uma ridicularização total. Ações motivacionais. A turma da autoestima, de 

quem mexeu no meu queijo.”, ironiza Oliveira (Entrevista Sintratel, em 01 abr. 2010). E 

conforme enumera Venco (2006), há práticas como a reunião dos zerados, quando o 

supervisor reúne os operadores que não venderam nada até aquele momento, ou a utilização 

de uma bandeira sobre a PA, indicando que o trabalhador foi ao banheiro.  

A gerência faz mapas de controle das metas, com estatísticas diárias e hora a 
hora e, dispondo de um conjunto de informações que aponta os melhores 
horários para vendas e a média de vendas ou de atendimentos por período, 
atua de modo a recuperar, atingir ou ultrapassá-las. Numa das empresas 
pesquisadas, ações como essas se materializam numa “reunião dos zerados”, 
conforme denominação dos operadores. Em algum momento, deslocam-se 

                                                           
16 Cipeiro é uma maneira de se referir ao trabalhador que é membro da CIPA – Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes. Para mais informações, ver: 
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_05.asp  
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da operação todos aqueles que até então não fizeram nenhuma venda. Nessa 
reunião, presidida pelo supervisor, muitas vezes acompanhado do 
coordenador da operação, fazem-se ofensas mais graves do que as que 
usualmente ocorrem no local de trabalho. (VENCO, 2006, p. 14) 

 

 
1.2. Comunicação e telemarketing 
  

A comunicação, hoje, inscreve-se no funcionamento de toda a sociedade. E tem 

assumido um papel central em um mundo marcado por relações de toda ordem. Podemos 

dizer que todos os setores – econômico, social, político, governamental, corporativo e 

midiático – têm sua base nos processos de comunicação. Cada vez mais os diversos grupos a 

utilizam estrategicamente para garantir suas posições, divulgar informações, ideologias e 

valores. 

A abordagem teórica com foco no receptor surge com os Estudos Culturais, que 

aparecem em meados dos anos de 1950 e nos primeiros anos da década de 1960, no Center for 

Contemporary Studies de Birmingham, na Inglaterra. Sua análise centra-se na atribuição de 

sentido à realidade; na evolução de uma cultura, nas práticas sociais partilhadas e em uma 

área comum de significados. A cultura passa por todas as práticas sociais e é a soma de suas 

inter-relações. Engloba significados e valores que surgem e se difundem nas classes e nos 

grupos sociais. Os Cultural Studies veem os mass media como elementos ativos dessas 

estruturas e atribuem ao âmbito superestrutural especificidade e poder constitutivo. (WOLF, 

p. 109) 

Esse enfoque vem ao encontro de problemáticas nas pesquisas de comunicação que não 

se explicavam pelas vias do funcionalismo; da comunicação como um fluxo unidirecional ou 

d abordagens tecnicistas. 

A comunicação é algo mais amplo, o fluxo informativo, a transmissão é 
apenas uma parte do processo de comunicação. Temos fluxos entre homem e 
máquina, entre máquina e máquina e entre homem e homem de um ponto a 
outro e, cada um, com suas especificidades; não podem, portanto, ser 
tratados todos da mesma maneira. Na relação homem-máquina e homem-
homem, acionam-se a subjetividade, a experiência e o conhecimento 
humanos, os quais entram na dinâmica da produção e reprodução, mas não 
podem ser dimensionados a par da sua característica particular, ou seja, da 
presença do sujeito/social e seu potencial intelectual. É devido exatamente 
ao conhecimento e à apropriação desse conhecimento que ocorre a 
incessante renovação de máquinas e equipamentos, fazendo com que a 
inovação constante seja característica fundamental da acumulação do capital. 
A imensa transformação do mundo do trabalho tem como aspecto relevante 
a incorporação do conhecimento do trabalhador na operação e criação de 
tecnologias da comunicação. (FÍGARO, 2005, p. 107) 
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Os Cultural Studies, então, aportam aos Estudos de Recepção problemáticas que 

haviam sido deixadas de lado nas pesquisas de comunicação tais como a cultura, a 

subjetividade, as classes sociais e outras minorias. 

 

1.2.1 - Três paradigmas 

 

As pesquisas de comunicação adotam três paradigmas (esquemas globais de 

pensamento) principais: o funcionalismo (ou estrutural-funcional), o weberianismo e o 

marxismo (LOPES, 2005).  

O funcionalismo, segundo Lopes, tem sua análise centrada no receptor, seu enfoque é 

psicossociológico e psicolinguístico, sua preocupação são os conceitos operacionais e se 

mantém no nível descritivo de estudo (2005, p. 54). O weberianismo, de Max Weber, cuja 

principal obra é a Ética protestante, engendra um cunho político às pesquisas. Segundo Misse 

(2007), os autores que utilizaram seus estudos fizeram uma relação de algum ponto de sua 

obra com os seus trabalhos. Exemplos dessas obras são: Ideologia e utopia, de Karl 

Mannheim; História e consciência de classe, de Georg Lukács; Estrutura de ação social, de 

Talcott Parsons e Fenomenologia do mundo social, de Alfred Schutz. 

Nenhum desses trabalhos é “weberiano” e, no entanto, todos estão numa 
relação fundamental com a obra de Weber; em todos eles, também, a posição 
weberiana é posta em situação de interlocução, de diálogo com outros 
pensadores-chave; Lukács e Mannheim, de modo diferente e pesos 
desiguais, põem Weber em relação com Marx, e daí destilam suas 
contribuições originais; Parsons põe Weber em relação com Durkheim e 
Pareto; Shutz coloca Weber em relação com Husserl. Para cada uma dessas 
posições, enfatiza-se um aspecto da obra de Weber. Pode-se dizer que são 
Webers diferentes os que saem dessas posições: um Weber subsumido no 
marxismo hegeliano de Lukács; um Weber que retifica e modera Marx, na 
sociologia do conhecimento de Mannheim; um Weber fenomenológico, 
intuicionista, neo-idealista, na “síntese” de Shutz. No campo substantivo da 
influência, a abrangência e a variedade não é menor (MISSE, 2007) 
 

O paradigma marxista tem como princípios metodológicos os estudos de Cultura e 

Comunicação, faz suas análises centradas no produto e na produção cultural, dentro de uma 

modalidade social histórica; os estudos operam com modelos macroestruturais, incorporando 

categorias históricas de análise, como classe social, dominação, hegemonia, racionalidade 

técnica, ideologia etc. É no nível ideológico das ações sociais que reside o significado social. 

Há ainda o nível interpretativo da abordagem, marcado pela busca dos princípios 

determinantes do ‘sentido da ação social’, das formas de consciência que correspondem à 

determinada configuração histórico-social. (LOPES, 2005) 
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Bernard Miège (2000) também delineia três principais correntes nos estudos de 

comunicação, que ele chama de fundadoras, na origem do pensamento comunicacional: o 

modelo cibernético, na teoria matemática da informação; a corrente empírico-funcionalista: os 

estudos da mídia de massa – usos e gratificações e a antropologia linguística estruturalista. 

A corrente Empírico-funcionalista, dos estudos de mídia de massa de Bernard Berelson, 

Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Elihu Katz, Jean Cazeneuve, Joseph T. Klapper, preocupa-

se com a relação entre a mídia de massa e o público. Direciona seus estudos para o papel 

exercido pelos meios de comunicação de massa e sua influência na audiência, enfatizando a 

autonomia e a liberdade desta, bem como sua “empiricidade liberal”.  

Miège ressalta a plasticidade dessa abordagem, percebida na capacidade para evoluir e 

integrar questionamentos, abordando desde a estratificação dos públicos de televisão (Glick e 

Levy) e a espiral do silêncio (Noèlle-Neumann), até a análise dos usos e gratificações (Katz et 

alii). Entre as várias perspectivas, podemos destacar a da Agenda-setting, formulada na 

década de 1970 por Donald Shaw e Maxwell McCombs. 

A terceira corrente fundadora é a Antropologia Linguística estruturalista, que segundo o 

Miège tem um impacto profundo e duradouro no Pensamento Comunicacional, por integrar 

conceitos que não eram percebidos nos anos de 1960, como a representação dos 

conhecimentos e a interpretação dos textos para transmiti-los. Assim, a partir da visão de 

Levi-Strauss o Pensamento Comunicacional se desenvolve em três direções.  

O aperfeiçoamento da análise estrutural das narrativas, em que Roland Barthes propõe 

distinguir a obra narrativa em três níveis: funções, ações, narração (discurso). A análise das 

mensagens visuais, que supera, como afirma Miège, o “quadro simplista da comunicação 

estritamente lingüística.” (2000, p. 45). E a terceira direção que é o progresso da 

representação do conhecimento, no campo da documentação informatizada, que inclui as 

técnicas de tratamento da informação, que tem no Google seu principal vetor. 

Para o pensador de Grenoble, o Pensamento Comunicacional é integrado ainda por 

outras correntes como a Psicologia Social, da Escola de Palo Alto, a Teoria Crítica, a 

Sociologia da Cultura de Massa, a Economia Política Crítica e outras. 
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1.2.2 - Escola de Palo Alto, Teoria Crítica, teoria culturológica e outras 

 

As correntes pragmáticas da Escola de Palo Alto se dividem em duas séries. A da 

Psicologia Social, fundada no Mental Research Institute, partiu de uma abordagem própria da 

psicologia, originalmente tinha cunho terapêutico. Estudou o comportamento individual e 

problemas da difusão das informações em pequenos grupos, situação que se modifica com a 

corrente pragmática que considera a comunicação como um fenômeno social integrado. Uma 

contribuição dos pragmáticos foi a integração de múltiplos modos de comportamento – 

palavra, gesto, olhar, mímica, bem como, as relações interindividuais. Apontando para a 

importância da comunicação não verbal, que não pode ser separada da verbal. 

A Teoria Crítica da Escola de Frankfurt (T. W. Adorno, Horkheimer, W. Benjamin) é 

uma resistência aos trabalhos empírico-funcionalistas. Suas principais críticas se dirigem à 

Indústria Cultural, marcada por sua época (Segunda Guerra Mundial); a crítica à propaganda 

ideológica, ao desaparecimento da ‘aura’ da arte devido à reprodutibilidade técnica etc. Vê os 

meios de comunicação de massa como autoritários. Esta teoria, entretanto, não leva o sujeito 

em consideração, este seria um fantoche manipulado pelas normas sociais. 

De Mcluhan, além da distinção entre mídias quentes e frias, vamos ressaltar três de suas 

idéias. O fato essencial na comunicação não são os discursos, mas são as mídias em si. A 

materialidade das mídias é o ponto-chave e o posicionamento central é que a mídia é a mensagem. 

A segunda é o transporte desta idéia para a história cultural das sociedades e a terceira, o 

otimismo humanista, que considera os conflitos e as forças sociais na evolução dos meios.  

A sociologia da cultura de massa, que Edgar Morin trabalhou nos anos de 1960, 

orientou o olhar para a Indústria da Cultura. Morin estudou as práticas culturais com trabalhos 

sobre as estrelas de cinema e o rock dos finais dos anos 60. 

Nos anos de 1970 e 1980, outras abordagens são feitas como a dos Pragmáticos 

Linguísticos, da Economia Política da comunicação; da Sociologia do Microssocial e os 

Estudos de Recepção. 

A recepção e a apropriação dos usos da mídia vinham sendo negligenciadas pelos 

estudos, mas o enfoque passou a ocupar uma posição central. A "recepção negociada", proposta 

por Stuart Hall, indica a participação ativa dos receptores que descodificam as mensagens a 

partir das suas práticas culturais. Nos Cultural Studies, destacamos a obra de Richard Hoggart 

“The uses of literacy” que aborda a apropriação da leitura da classe operária inglesa. 
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A contribuição dos etnógrafos da comunicação (John Gumperz e Delleds Hymes) 

foram os estudos linguísticos dominantes e sociolinguísticos, pesquisando os atos das 

palavras. Já a sociologia interacionista e a etnometodológica afirma que a sociedade se auto 

constrói nas relações subjetivas no microssocial. Com Goffman, o foco nas microfísicas entre 

as práticas de interação como reação aos discursos ideológicos que conferiam uma finalidade 

incontestável ao nível macrossocial, deixam de lado a economia política da comunicação e 

seu aspecto limitador. Os autores da economia política (crítica) introduzem a dimensão 

econômica no estudo dos fenômenos informacionais e comunicacionais.  

A partir dos anos de 1990 são mais os questionamentos que informam o Pensamento 

Comunicacional e que geram as reflexões e não tanto as teorias. Um exemplo disso é a dúvida 

que surge sobre ser viável ter uma única teoria que explique tudo, uma vez que as Teorias 

Gerais parecem ter chegado ao limite, sendo cada vez mais difícil propô-las (MIÈGE, 2000). 

Na virada do século, o Pensamento Comunicacional se vê diante da chamada sociedade 

da informação e a questão central é o que é esta sociedade da informação? Miège 

problematiza neste enfoque (especialmente no trabalho de Castels) a influência da técnica.    

Ao estudar a comunicação a partir do mundo do trabalho com o recorte de gênero, 

buscamos realizar um estudo empírico, cujo enquadramento teórico-metodológico se ancora 

em algumas abordagens teóricas da comunicação que ajudam a pensar o tema. Entre elas, 

ressaltamos os estudos de recepção que consideram a apropriação dos usos e reúnem um 

ferramental teórico e metodológico que vai permitir a reflexão sobre a linguagem da mulher 

no ambiente de trabalho. 

 

1.2.3 - A comunicação no telemarketing 

 

No telemarketing, o campo da comunicação pode ser estudado sob diversos enfoques. 

Aqui, vamos comentar alguns e focar nos Estudos de Recepção que é central na nossa 

pesquisa e na questão da voz e da linguagem, que são temas corolários ao modo como vemos 

o campo da Comunicação. A saber, processo que envolve interações humanas e, como afirma 

Citelli, a comunicação é linguagem sob diferentes configurações de códigos e signos (2008, p. 

14).  

Trata-se de uma comunicação fundada na linguagem e seus signos, e distante de um 

formato linear: emissor – mensagem – receptor, próprio das teorias matemáticas da 

informação e do modelo cibernético, bem como dos estudos sobre os efeitos das mensagens 

nas audiências. 
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Além disso, a comunicação tem aspecto transversal, ou seja, exerce articulações nos 

campos sociais: educação, saúde, ação social, cultura. Essa transversalidade mostra também a 

integração de conhecimentos de outras ciências humanas como a sociologia, a psicologia e a 

antropologia, evidenciando o caráter trans, multi e interdisciplinar que os estudos de 

comunicação tendem a seguir.  

Sendo um lugar em que são marcados os efeitos da dominação, as negociações e as 

reapropriações dos conteúdos pelos sujeitos, bem como sua ‘refração’, a comunicação se situa 

em um processo imbricado pelas mais diversas relações, inclusive como parte delas. E 

perpassa todas as instâncias da sociedade. 

Chegamos assim a definir a intensificação dos fenômenos comunicativos, a 
acentuação da circulação das informações não somente como um aspecto a 
mais da modernização, senão como o próprio centro e o sentido mesmo deste 
processo. É no objeto-mundo ‘com sentido’ que as ciências humanas e a 
comunicação se encontram. (LOPES, 2000-2001, p. 55)  

A comunicação está presente em todas as esferas da vida e emerge da interação com o 

outro, o tornar algo comum para outra pessoa ou para outras pessoas, é um processo de trocas. 

Essas trocas, feitas com a utilização de palavras, são recobertas de significados, que não são 

fixos, mas ganham sentidos de acordo com o contexto, a relação que se estabelece entre 

emissor e receptor, o lugar que cada um destes ocupa socialmente (um médico tem mais 

credibilidade ao falar da saúde que um advogado, por exemplo) etc. As teleoperadoras, assim, 

têm uma posição dentro da comunicação estabelecida com os clientes. 

Construir o sentido das palavras implica em um diálogo com diferentes referenciais que 

coexistem em nós, mas vêm do exterior: “Um signo é um fenômeno exterior.” (BAKHTIN, 

2010, p. 33) Nossas experiências e os filtros sociais também são mobilizados para este 

entendimento. “Afinal, compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de 

outros signos já conhecidos, em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por 

meio de outros signos” (BAKHTIN, 2010, p. 34). A ideia de analogia é central: “entender 

uma coisa significa interpretá-la por meio de uma metáfora familiarizante.” “[...] uma 

analogia, isto é, um campo léxico e imagístico constituído de análogos de comportamento no 

mundo físico.” (SODRÉ, 2002, p. 128) 

Fígaro afirma que “A palavra enquanto signo neutro trava na arena das relações sociais 

a luta pelos sentidos. Essa é a questão chave para Bakhtin (1988), pois o discurso se articula, e 

significa, no contexto.” (2001, p. 195)  

Socialmente transmitida, a linguagem, segundo Schaff, molda o pensamento, uma vez 

que se aprende a pensar a partir dela e dos signos que nos são ensinados. E mesmo não sendo 
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o único fator que determina o pensamento, a linguagem é, sem dúvida, de grande importância. 

O filósofo polonês baseia seu estudo na concepção marxista do indivíduo, ou seja, na relação 

entre suas características biológicas e sociais, afirmando que “A espécie Homo-sapiens não se 

distingue, na natureza, somente por suas propriedades biológicas, mas também – e, em certo 

sentido, sobretudo – por propriedades sócio-históricas.” (1967, p. 64). E, por isto, designa o 

indivíduo como “Um ser coletivo, realmente individual.” (1967, p. 66) 

Embora cada indivíduo seja único, está inserido em uma determinada sociedade, num 

tempo e espaço específicos, em um grupo social e não em outro, em uma cultura determinada. 

Baccega (1995) afirma que o indivíduo é resultado de vários discursos, sendo “paciente da 

pesada carga social” e “agente”, por ser “portador de uma subjetividade plural.” “Mesmo 

assim, a subjetividade é única, carrega os traços da especificidade do ser que reelabora essa 

carga e do universo a que ele pertence.” (idem, ibidem p. 22) 

Fígaro ressalta que o sujeito social é singular e também “é plural na medida em que se 

constitui na polifonia dos discursos que circulam na sociedade. E age polifonicamente. 

(2001, p. 33) A ideia de polifonia, de Bakhtin (2010), é da unicidade que se constitui na 

multiplicidade. Sua Teoria da Polifonia rompe com o monologismo das palavras e aponta para 

pressupostos como o dialogismo, que se refere às relações que todo enunciado mantém com 

enunciados produzidos anteriormente e a polifonia, que se traduz pela pluralidade de vozes 

presentes no discurso. 

Bakhtin elabora ainda outros conceitos como “A palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência [...] A palavra é “O valor exemplar, a representatividade da palavra como 

fenômeno ideológico e a excepcional nitidez de sua estrutura semiótica já deveriam nos 

fornecer razões suficientes para colocarmos a palavra em primeiro plano no estudo das 

ideologias.” (2010, p. 36) Ou, ainda, “É preciso fazer uma análise profunda e aguda da 

palavra como signo social para compreender seu funcionamento como instrumento da 

consciência...” (2010, p. 37) 

Muitos outros pesquisadores referendam a linguagem e o estudo dos discursos em 

questões sociais. Brandão (2004, p. 18) salienta que a linguagem deve ser estudada enquanto 

formação ideológica, “que se manifesta através de uma competência sócio-ideológica”  

Ao produzirem linguagem, os falantes produzem discursos. Mas o que é 
discurso? Podemos definir discurso como toda atividade comunicativa entre 
interlocutores; atividade produtora de sentidos que se dá na interação com os 
falantes. O falante/ouvinte, escritor/leitor são seres situados num tempo 
histórico, num espaço geográfico; pertencem a uma comunidade, a um grupo 
e por isso carregam crenças, valores culturais, sociais, enfim a ideologia do 
grupo, da comunidade de que fazem parte. Essas crenças, ideologias são 
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veiculadas, isto é, aparecem nos discursos. É por isso que dizemos que não 
há discurso neutro, todo discurso produz sentidos que expressam as posições 
sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da linguagem. (BRANDÃO, 2009, 
p. 2-3) 
 

Por esta razão, as experiências vivenciadas no mundo do trabalho ganham tanto relevo. 

Se esta experiência é conflituosa, estressante, prazerosa ou estimulante, vai produzir sentidos. 

Com as contradições oriundas das novas atribuições profissionais à mulher, o ambiente 

profissional se torna um importante espaço de negociação de valores, que também colaboram 

para a atribuição de novos significados. Obviamente, as transformações porque a sociedade 

passa aceleram a ‘ressemantização’ simbólica, mas, de todo modo, as permanências culturais 

e históricas levam tempo para serem substituídas. 

[...] é no cotidiano que se pode perceber o processo de mudança social, 
portanto, de surgimento de novos sentidos, ainda que às vezes lento. O nosso 
cotidiano é vivido num tumulto de expressões, que materializam nossa vida 
social e que regem o nosso mundo interior. É o que Bakhtin (1988) chama de 
ideologia do cotidiano, como forma de distinguir tais procedimentos dos 
sistemas ideológicos já constituídos, como a moral, o direito, etc. que regem 
a sociedade. (BACCEGA, 1995, p. 33) 

 

A força de trabalho no telemarketing, composta por jovens mulheres, muitas em seu 

primeiro emprego, passa a viver momentos de elevados níveis de stress, alguns 

acompanhados de ofensas. São provenientes, em sua maioria de classes desfavorecidas 

economicamente. É neste contexto que essas trabalhadoras do telemarketing vão recepcionar 

as notícias dos telejornais. De modo diferente de outros grupos com outras vivências.  

Apreende-se disso tudo que a constituição da linguagem é resultado de múltiplas 

interações com o ambiente; fatores extra linguísticos – sociais, psicológicos, históricos etc. – e 

fatores específicos como cultura, processo de aprendizagem e idioma que influenciam na 

conformação do pensamento; na recepção das mensagens e na compreensão do mundo, 

portanto, na dimensão simbólica, o das representações sociais. 

Diante da relevância da linguagem na constituição de representações, buscamos estudar 

o campo da Comunicação em sua transversalidade, imbricado pelas relações sociais, pela 

subjetividade e pelo contexto histórico-cultural, que se articulam na produção de sentidos em 

que, marcadamente, também se situam as diferenciações de gênero. 

A crescente entrada da mulher do mercado de trabalho é um termômetro de que 

mudanças estão em curso, sendo, portanto, importante compreender o contexto histórico 

gerador dos paradigmas culturais existentes (valores, comportamentos esperados e costumes). 
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1.2.3.1 - O telemarketing e as possíveis abordagens dos estudos de comunicação 

 

As reflexões e pesquisas no campo da comunicação também se diversificam e 

incorporam relações interpessoais, intercorporativas, intergovernamentais e se expandem para 

além dos meios massivos. Como ressalta Fígaro, o campo da comunicação estende-se para 

“muito além da mídia” e as discussões apresentam basicamente duas tendências: uma “que 

entende o campo da comunicação como das práticas e técnicas profissionais”, mais focada 

no processo de transmissão da informação e  

Outra que se debate por ampliar a compreensão primeira no sentido do que 
seja o processo de comunicação, envolvendo as interações humanas, as 
sociabilidades, a comunicação como educação, como poder e 
desenvolvimento dos grupos sociais. Ou seja, o estatuto científico do campo 
da comunicação é multi, trans e interdisciplinar. (FÍGARO, 2008, p. 17) 
 

O enfoque do nosso estudo caminha, sem dúvida, pela segunda tendência, na medida 

em que pensa a comunicação como interação humana; como processo em que tramitam 

conteúdos recobertos de valores e ideologias, que circulam não somente dos meios de 

comunicação massiva para os sujeitos, mas também em diversos sentidos, inclusive no 

sentido contrário: dos sujeitos para os meios massivos. Desse ponto de vista, a recepção das 

mensagens é parte integrante no processo de preenchimento dos significados. 

Entretanto, a atividade de telemarketing, cenário da nossa pesquisa, vem sendo 

estruturada dentro dos conceitos da primeira tendência, com a preocupação com a transmissão 

ótima das mensagens pelos meios telemáticos e também com a preocupação própria das 

pesquisas administrativas, o processo de marketing que visa satisfação dos clientes via 

consumo. 

A transmissão ‘ótima’ das mensagens nos telesserviços pode ser observada enquanto 

um sistema que se baseia em meios técnicos – telefonia e Tecnologia da Informação e da 

Comunicação, com o objetivo de garantir um contato eficiente entre ‘empresa’ e ‘cliente’ ou 

potenciais clientes. E também o de produzir os resultados ambicionados, tais como 

produtividade por meio de otimização do número de contatos e por meio de software que 

distribui as ligações para os operadores, tudo amplamente quantificado. Pesquisas e 

desenvolvimentos, deste primeiro enfoque que os estudos de comunicação podem seguir, se 

prestam a garantir essa eficiência no telemarketing para que a ligação chegue ao teleoperador, 

que representa a empresa naquele momento, o mais rápido possível. 

Sob este ponto de vista, o telemarketing e esta comunicação, entendida como 

transmissão eficaz, aproxima-se das Teorias Matemáticas da Comunicação e Teoria 
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Informacional, formuladas em 1947, por Warren Weaver e Claude Shannon. E também no 

modelo cibernético que pensa a questão da eficiência dos meios na transmissão das 

mensagens. Proposto pelo matemático Norbert Wiener, o modelo cibernético se baseia no 

método, com modelos que permitam simular o funcionamento dos sistemas de circulação das 

informações na sociedade, sem se ater ao conteúdo. É uma sistematização do processo 

comunicativo, sob uma perspectiva técnica e de controle. 

Esta perspectiva se funda na relevância da técnica em relação à semântica e a 

comunicação tem o sentido de transmitir e não o de compartilhar. Muitas organizações se 

valem até hoje do modelo como paradigma comunicacional. 

Nas organizações empresariais, Casado (2002: 273) lembra que os processos 
de comunicação são mais que maneiras de perpetuar e disseminar a cultura 
da empresa, ‘repassando aos seus elementos os padrões aceitáveis e válidos 
de estruturação do trabalho, de resolução de problemas e de relacionamento 
interpessoal’. São também, explica a autora, formas pragmáticas de 
estabelecer e fazer cumprir objetivos e metas: ‘(...) ao proceder à 
estruturação de um grupo de trabalho, o que se organiza é o fluxo de 
informações relativas aos processos da empresa voltados ao cumprimento de 
seus objetivos.’  (SANTIAGO, 2010, p. 9) 
 

Como dissemos, o telemarketing presta diversos serviços de comunicação realizados 

por meio de sistemas telemáticos, ou telefonia e informática, com características de eficiência, 

tecnologias empregadas para aprimorar a transmissão ótima das mensagens. A Unidade de 

Resposta Audível (URA) é um exemplo disso. Capaz de receber automaticamente centenas de 

ligações simultaneamente e oferecer opções gravadas para que a pessoa que liga seja 

direcionada ao teleoperador ou ao departamento que atende o tipo de problema ou informação 

desejados.  

A tecnologia de automação de discagem, por sua vez, faz as ligações e distribui para os 

trabalhadores disponíveis, de modo a manter um fluxo ininterrupto e extrair o máximo de 

trabalho. É a técnica do fluxo e da transmissão. 

Outro conceito da Teoria Matemática da Comunicação também tem sido bastante 

difundido nas organizações: o conceito de ruído, que afeta a qualidade do ‘sinal’.  

Torna-se ruído da comunicação tudo aquilo que possa atrapalhar o 
entendimento da informação a ser transmitida. Alguns autores abordam o 
que seriam "ruídos", definindo-os como sendo uma paralinguagem. São 
mensagens secundárias que dificultam o receptor a entender o que está sendo 
transmitido. Por exemplo, existem os sonoros como o hum-hum, assim como 
os cacoetes "não é verdade?", "veja bem", "está me entendendo?", "cara", 
"enfim", "né", "viu" e tantos outros. Esses cacoetes em excesso na 
mensagem podem comprometer o entendimento da mesma. (FIGUEIREDO, 
2005) 
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No telemarketing, vários fatores poderiam ser considerados como ruídos, a interferência 

‘mecânica’, quando ocorrem problemas técnicos e a ligação está baixa ou com chiado. E 

sobre a ‘fraseologia’, previamente planejada no script, os chamados vícios de linguagem, que 

é o que foi explicitado por Figueiredo.  

Entretanto, talvez o maior ruído seja o do próprio local de trabalho. A maioria das 

centrais de atendimento é bastante barulhenta. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, 

parece um ‘enxame’ de abelhas, que depois de algumas horas com este som nos ouvidos, pode 

atrapalhar a comunicação sob o aspecto de eficiência na transmissão. 

Também existe a interferência dos supervisores nas ligações, falando ao mesmo tempo 

com o teleoperador enquanto este fala com o cliente, o que, sem dúvida atrapalha e requer 

uma habilidade de ouvir e entender duas pessoas falando ao mesmo tempo. 

Do ponto de vista corporativo, encontramos o segundo enfoque que o campo da 

comunicação poderia ter para estudar o telemarketing, que, como vimos, é uma atividade que 

presta serviços de comunicação.  

Nos anos 1990, apoiadas por uma tecnologia mais avançada, as centrais de 
atendimento mudaram sua vocação para tornarem-se, para muitas empresas, 
verdadeiros núcleos de comunicação e até de serviços de verificação de 
satisfação, de ‘fidelização’ do cliente, de conquista de novos clientes, de 
racionalização do fluxo telefônico etc. (VENCO, 2009c, p. 21) 
 

Além de núcleos de comunicação, passaram a ter o cliente como elemento central nos 

telesserviços, o que não existia nos trabalhos industriais, conforme conta Venco (2009c). 

Sob a perspectiva dos clientes, este segundo enfoque possível como estudo no campo 

da comunicação, que se origina na corrente funcionalista e nos estudos de audiência, debruça-

se sobre a satisfação do target, ou público-alvo, e os efeitos da mensagem sobre a audiência, 

como resultado de um processo sistêmico de marketing. 

Nesta perspectiva, podemos também refletir sobre a vocação primeira do telemarketing: 

a comunicação por meio do atendimento telefônico como uma ferramenta de vendas ou ser 

um output do marketing de serviços. Considerando que 

Atualmente, quando falamos de Marketing, estamos pensando nas 
estratégias planejadas por uma empresa para a colocação de um determinado 
produto no mercado, com vistas a atender e satisfazer as demandas e 
necessidades de seu público alvo, identificado como cliente. A 
Comunicação, embora não reduzida, genericamente, a essa função, opera, 
nas organizações, em posição coadjuvante, como ferramenta fundamental e 
estratégica nesse planejamento. (YANAZE, 2000) 
 

Yanaze rebate as definições reducionistas e usos equivocados sobre o que é o termo 

marketing; situa-o como um processo; diferencia-o da comunicação, que no âmbito da 
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organização é uma ferramenta que resulta de todo encadeamento para se produzir um produto 

ou prestar um serviço, evidenciando que a responsabilidade pelos resultados é de toda a 

empresa e não somente da área de marketing.  

Yanaze estuda a comunicação em um contexto organizacional e de mercado. Enquanto 

nós pensamos a comunicação como constitutiva do humano, não como um output ou 

ferramenta de um processo corporativo. O campo da Comunicação ao qual nos referimos 

passou “a ocupar o centro dos acontecimentos, e em larga medida, a determiná-los. Tendo 

como principal tarefa pensar na rede de inter-relações que recobre os espaços no domínio do 

humano em todas as dimensões de sua existência.” (MOTTER, 2002, p. 29-30)  

A visão do marketing sistêmico parte do entendimento de que a adequação ao mercado 

é o resultado de um processo que se inicia com os inputs, que são os recursos materiais, 

humanos e financeiros, as informações, a infraestrutura e a tecnologia disponível e que são 

‘processados’ dentro da organização que imprime nestes, determinadas características e 

determina o tempo que estará no mercado a partir da cultura e da política organizacional, da 

logística, dos processos administrativos e de produção, que são os throughputs. Ambos 

resultam nos outputs, que são os alardeados ‘quatros Ps’: produto, praça (distribuição), preço 

e propaganda (comunicação), que só serão bons, satisfazendo os consumidores, se o processo 

todo tiver qualidade.  

Os inputs compreendem todos os elementos que são incorporados à 
organização para viabilizar suas operações. Os throughputs indicam a 
maneira como esses elementos são trabalhados internamente pela 
organização. Finalmente, os outputs são os resultados obtidos dos processos 
anteriores. (YANAZE, 2000) 
 

Segundo Yanaze, o marketing no espaço concorrencial contemporâneo compõe com a 

comunicação sistemas de trocas produtivas e a comunicação deve ser pensada quando se tem 

o que compartilhar e “deve ser a última atividade a ser pensada no planejamento estratégico 

de Marketing, o que invalida a afirmação de que, independentemente da qualidade do 

produto oferecido, o importante é fazer um ‘bom marketing’ dele.” (YANAZE, 2000) 

De fato, partimos de um ponto de vista que inclui relações humanas, cultura e 

mediações. 

O campo é o da comunicação, onde a vida cotidiana se tece, com e pela 
linguagem. Com ele, delimitamos um espaço específico, no qual se destaca a 
relação homem, linguagem e sociedade no contexto da vida cotidiana. Um 
campo atravessado por outras linguagens, saberes advindos de outros 
campos, redefinidos e reconfigurados no espaço da comunicação enquanto 
domínio que abrange desde o pensamento mais recôndito até os aparatos 
tecnológicos de maior potência, alcance e ressonância, com sua capacidade 
de transformar sons quase imperceptíveis em estrondoso ruído. De um lado, 
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o pensamento interior (humano); de outro, os meios de comunicação 
(mediação técnica). (MOTTER, 2002, p. 34) 
 

São duas posições que se distinguem claramente devido aos caminhos teóricos que 

seguem. A abordagem de Yanaze sobre a comunicação é uma continuidade das abordagens 

hipodérmica e funcionalista, que estudam as audiências e as formas de compreendê-las para 

satisfazê-las por meio do consumo, seja de ideias, serviços ou produtos. O sujeito é um 

consumidor alvo. Nossa perspectiva, tributária aos Cultural Studies, estuda a comunicação do 

ponto de vista do receptor, considerando também como se dá a produção nos meios.  

Já a segmentação do público, usada pelo marketing, acaba rotulando pessoas. Quando 

se diz que mulheres da classe média, de 30 a 40 anos, que moram na Zona Sul de São Paulo 

compram Sazon, retirou-se o sujeito ativo dessa demarcação. Primeiro porque a ação que se 

visa neste conhecimento do público é a venda e, depois, porque  como a tentativa de 

compreensão se conduz pela via do consumo, o sujeito é visto como consumidor e não como 

sujeito.  

O contexto, na perspectiva do marketing sistêmico, são as análises de ambiente, dos 

pontos fortes e fracos dos produtos e serviços; das oportunidades e ameaças ao negócio 

(concorrentes, sazonalidade, fatores geográficos etc.), informações econômicas, de perfis de 

consumo e hábitos de compra, entre outros, identificadas pelo Sistema de Informação de 

Marketing (SIM), compõem o quadro que orienta as ações. 

No nosso ponto de vista, o processo de comunicação é um fenômeno histórico, social, 

cultural e político, e a recepção se dá neste contexto. Além de considerar os sujeitos sociais 

como ativos, que usam a comunicação dentro de relações homem-homem; homem-máquina; 

máquina-máquina. 

Yanaze caracteriza a comunicação em três grupos: comunicação administrativa, “que se 

refere ao gerenciamento da organização”, que são os e-mails, as reuniões, os relatórios. Estes 

últimos, muito usados no telemarketing para mensurar a produtividade dos teleoperadores e 

verificar se as metas foram atingidas. A “Comunicação Institucional, que trabalha com a 

imagem e o conceito da instituição: patrocínios, open-house, assessoria de imprensa etc.” e a 

“Comunicação Comercial, que relaciona a organização com seus fornecedores e clientes com 

o objetivo de respaldar os atos de compra e venda de mercadoria. Neste aspecto podemos 

listar a Propaganda, a Promoção de Vendas e o Merchandising.” (YANAZE, 2000) 

A assessoria de imprensa é uma ferramenta que foi bastante utilizada, ao longo do 

período dessa pesquisa. Conclusão tirada a partir do acompanhamento das notícias publicadas 

nos principais portais do setor. As divulgações variaram sobre a contratação de pessoal, novas 
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tecnologias ao posicionamento no mercado. Para se ter uma ideia, em 05 de maio de 2011, na 

newsletter do portal Call to Call, as notícias publicadas sobre centrais de atendimento e 

tecnologias voltadas para a atividade foram: Atento oferece 1.752 oportunidades de trabalho 

em todo Brasil; Teleperformance amplia faturamento global em 11,4% para €2,05 bilhões em 

2010 e dobra operação no Brasil; NICE lança Speech Analytics em tempo real para impactar 

as interações com os clientes na hora em que ocorrem; Uranet participa do I Seminário 

Municipal de Teletrabalho. Em 16 de dezembro de 2010, no portal Call Center 

(WWW.callcenter.inf.br), vimos publicadas as matérias: Inteligência no canal de televendas; 

Interactive Intelligence lança softfone connector; Solução conecta sua plataforma com a de 

CRM Salesforce.com; Programa para monitoramento de qualidade; HP e Avaya anunciam 

entrega de soluções e Bom momento da terceirização (artigo). 

Percebe-se pelos títulos que as notícias tentam mostrar o lado positivo e mais bonito da 

organização, visando à construção de imagens positivas das empresas. 

Seguindo o raciocínio do marketing sistêmico, a principal inquietação que se faz 

presente é sobre que tipo de comunicação o telemarketing faz? Uma vez que, no 

telemarketing, podemos afirmar que o valor social da tarefa parece ser negativo, havendo um 

desprestígio da atividade. Para se ter uma idéia, em São Paulo, em 2009, entrou em vigor a 

Lei 13.226. Similar à Do Not Call americana em vigor há vários anos, a lei proíbe ligações de 

call centers para pessoas que cadastrarem seu número de telefone. Até abril de 2011, foram 

mais de 767 mil telefones que entraram para a lista dos que não querem receber ligações de 

call centers. 

Seja como comunicação (propaganda) ou distribuição (praça) e mesmo o próprio 

serviço (produto), os outputs parecem não atender plenamente aos ‘desejos’ de seu target, no 

caso dos telesserviços. O nível de stress dos teleoperadores, em função das pressões internas e 

externas, particularmente dos maus tratos a que são submetidos devido à insatisfação dos 

clientes, indicam isso.  

A abordagem que concebe o marketing como processo que deve produzir outputs de 

qualidade: produto, preço, praça (distribuição) e propaganda (a comunicação), tem sua origem 

nas pesquisas administrativas, que tiveram início a partir dos anos de 1940. Os pesquisadores 

dessa linha de pensamento buscaram compreender melhor os efeitos da comunicação sobre o 

indivíduo porque perceberam que as pessoas decidiam se deveriam ou não ouvir as 

mensagens e, muitas vezes, os efeitos eram nulos ou opostos. 

Essa abordagem, de caráter administrativo, ficou conhecida como empírico-

experimental e tinha como objetivo aumentar a eficácia da mensagem, persuadindo os 
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destinatários. “As pesquisas psicológico-experimentais redimensionam a capacidade de 

comunicação indiscriminada dos meios de comunicação para manipularem o público.” 

(WOLF, 1992, p. 46) O esquema da comunicação passa a incorporar características 

psicológicas da audiência como o interesse em obter a informação; exposição seletiva (se a 

mensagem não contraria as crenças, valores etc.); percepção seletiva, que adapta o significado 

da mensagem e memorização seletiva. 

 

Estímulo    Processos psicológicos     Resposta 

 

Essa linha de pesquisas também teve como coordenada de seus estudos a organização 

das mensagens com objetivo persuasivo, integrando fatores de mediação entre o indivíduo e a 

mídia, como credibilidade, ordem e integridade da argumentação e explicitação das 

conclusões. 

Já a abordagem empírica de campo-influência, de orientação sociológica, põe a mídia 

de massa associada ao contexto social em que esses processos se realizam, redimensionando 

qualitativamente os efeitos (limita-os). “A eficácia da comunicação de massa está largamente 

associada e depende de processos de comunicação não provenientes dos mass media e que 

existem no interior da estrutura social em que o indivíduo vive.” (WOLF, 1992, p. 56) 

Duas correntes se originam dessa abordagem. A pesquisa sobre o consumo dos mass 

media, que estuda as satisfações a partir das características dos ouvintes. Lazarsfeld, em 1940, 

analisa o conteúdo dos programas de rádio, introduzindo as pesquisas de opinião. A segunda é 

a pesquisa sobre a mediação social que caracteriza o consumo. 

Em 1944, Lazarsfeld, Berelson e Gaudet introduzem dois conceitos: a presença dos 

líderes de opinião (modelo two step flow), como mediadores entre mídia e as pessoas, e a 

cristalização (atitudes e opiniões organizadas no grupo se cristalizam). 

A Teoria Estrutural-Funcionalista passa dos estudos das campanhas para a produção e 

difusão cotidiana das mensagens de massa e vai estudar a função dos meios de comunicação, 

pensando-os como parte da estrutura social. É uma transição teórica dos efeitos de curto 

prazo. Talcott Parsons estuda as funções exercidas pelos meios na sociedade, que tende à 

manutenção do equilíbrio e afirma que os indivíduos são como “drogados sociais”, impelidos 

a agir segundo valores culturais interiorizados. 

Essa abordagem vê o sistema social como um organismo e a mídia de massa como 

parte dele. E estuda as funções da comunicação de massa (Wright e Lasswell – 1948). É 

interessante notar que os pesquisadores dessa escola ressaltam a função dos meios de realçar 
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modelos de comportamento e falam nas “disfunções’, que seriam efeitos inesperados ou 

indesejados. Um exemplo de disfunção são os alertas que causam pânico.  

A hipótese dos usos e satisfações se preocupa com o que as pessoas fazem com os mass 

media. A satisfação das necessidades vai balizar a eficácia da comunicação de massa. O 

sujeito não é mais passivo, mas ainda é desprovido de autonomia. 

O terceiro enfoque a se considerar é que o telemarketing usa a voz como principal 

forma de interação. Por meio de discursos planejados previamente, a teleoperadora se 

comunica com seu interlocutor. A voz é o “som produzido pela vibração das pregas vocais” 

(VIDA INTEGRAL, 2008), mas não é unicamente o aspecto fisiológico da voz sobre o qual 

queremos pensar. Antes, sobre o que a voz ‘carrega’; sobre os sentidos expressos no ato de 

falar; os significados da entonação; a comunicação que se estabelece a partir da emissão dos 

sons, nesta atividade que se utiliza da voz como força para extrair trabalho. Venco diz que 

“[...] a fala é o movimento no trabalho” (2009c, p. 175)  

De fato, a voz é o principal instrumento mobilizado pelos teleoperadores para executar 

seu trabalho e sua narrativa, mesmo quando previamente prescrita pelos scripts, ainda assim, 

banha-se no percurso sócio-cultural de cada trabalhador: “[...] o trabalhador expressa suas 

características pessoais e sua emoção na voz, na entonação e na inserção de vocábulos no 

discurso que é lido.” (ALGODOAL, 2002, p. 28)  

A voz e a boa dicção são alguns dos atributos valorizados nas contratações para este 

trabalho. Segundo Venco (2009) e o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing da cidade 

de São Paulo e da Grande São Paulo (Sintratel), esta característica engendra particularidades 

inerentes a este setor como a seleção de pessoas fora dos padrões hegemônicos de aparência, 

que representam perfis valorizados e de sucesso.  

Os trabalhadores selecionados por empresas terceirizadas de telesserviços 
são predominantemente mulheres, jovens, afrodescendentes, homossexuais, 
transexuais, obesos, enfim, pessoas frequentemente rejeitadas em postos de 
trabalho que envolvem o contato vi-à-vis, relegando-os a permanecerem 
invisíveis a uma sociedade de consumo que privilegia certos padrões estéticos. 
(VENCO, 2009, p. 170) 
 

O telesserviço, seja com o objetivo de vendas, cobrança ou de informar e atender a 

solicitações, a dúvidas, a reclamações etc., é feito por meio da interação entre teleoperador e 

cliente, por meio da voz. 

A comunicação oral é mediadora da negociação entre operador de 
telemarketing e cliente, quer para ações ativas de venda, quando se negocia 
um produto, quer para as centrais de atendimento ao cliente em prestação de 
serviços, quando se negocia a aceitação de informações, a obtenção de dados 
ou a troca de serviços, ou para qualquer outro tipo de operação cujo objetivo 
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seja acessar ou ser acessado pelo cliente por intermédio do telefone. 
(MOREIRA-FERREIRA, 2007, p. 2) 
 

A interação teleoperador /cliente, além de ser a comunicação viva, é guiada pelos 

scripts, um instrumento de comunicação institucional que prescreve a comunicação que deve 

ser usada pelos teleatendentes. O script visa a estabelecer as ‘regras’ comunicativas que vão 

balizar a relação teleoperador/cliente. Conforme salienta Moreira-Ferreira, “algumas dessas 

regras são, na verdade, orientações de atitudes e uso de determinadas formas lingüísticas.” 

(2006, p. 20) 

E as enumera: expressões de saudação (frase inicial em telemarketing receptivo, 

compreendendo o nome da empresa, o nome do teleoperador e o cumprimento); formas de 

tratamento (uso de ‘senhor(a)’); expressões ditas de cordialidade e educação (tais como ‘por 

favor’, ‘obrigada’ e ‘por gentileza’; expressões a serem evitadas (negativas, imperativas, 

restritivas, erros gramaticais expressos na linguagem oral, excessos de tempos verbais no 

gerúndio, entre outras); e frase de fechamento da ligação (geralmente composta pelo nome da 

empresa, somado ao agradecimento pela ligação ou atenção e ao desejo de um bom 

dia/tarde/noite).  

A perspectiva da Ergologia, outra base fundamental do nosso estudo e sobre a qual 

falaremos ao longo desta dissertação, especialmente nas análises das entrevistas, aponta para a 

distinção que Schwartz faz de trabalho real e do trabalho prescrito, que engendra um debate 

de normas que envolve todas as atividades. “[...] na atividade, as pessoas vão ser envolvidas 

em debate de normas, o que chamei de ‘dramáticas de uso de si’” (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2007, p. 150)  

A voz, que compõe a fala, embora modelada por prescrições, é única em cada 

atendimento e para cada trabalhador, e não apenas na sonoridade, no timbre, mas também na 

forma de narrar o prescrito.  

Esse debate se dá entre as normas antecedentes (o prescrito que se fundamenta na 

experiência e na história profissional para ser concebido, embora por pessoas que não 

executem o teleatendimento, servirá de guia tanto para padronizar o fazer diário, como para 

facilitá-lo) e no trabalho real que se distancia do que foi formulado nessas normas, na medida 

em que cada teleoperadora vai mobilizar sua história, suas experiências, sua cultura para 

adapta-lo ao momento mesmo da atividade de trabalho. Por isso, cada atendimento no 

telemarketing será único.  

[...] toda a complexidade do que faz o outro para gerir todos os problemas, 
isto é, não se vê a atividade, as pessoas interiorizam isso [...] Porém, a partir 
do momento em que não mais se reduz o outro ao trabalho prescrito, que se 
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sabe que há trabalho real – o que eu chamaria de ‘as dramáticas do uso de si’ 
-, sabe-se então que não se pode simplesmente dar instruções, não se pode 
manipular o trabalho como algo meramente mecânico. Toma-se todo tipo de 
precauções, entra-se em um mundo extremamente complicado, que é muito 
singular da pessoa e que é matriz de eficácia. (SCHWARTZ; DURRIVE, 
2007, p. 138-139) 
 

Estas narrativas, que se utilizam da voz para serem expressas, ganham uma dimensão 

individual. Este ponto de vista é compartilhado por outros pesquisadores, especialmente na 

Fonoaudiologia, campo do conhecimento “da área da saúde que pesquisa, previne, avalia e 

trata as alterações da voz, fala, linguagem, audição e aprendizagem”, segundo definição do 

Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro, 1ª. Região17. 

No entanto, paulatinamente, estudos têm sido resgatados para evidenciar a 
voz como fator de transmissão de atitudes e emoções (SCHERER, 1979; 
PITTAM, 1994), e novos estudos na Fonoaudiologia se revelam para 
evidenciar a voz nos contextos de interação (CHUN, 2000) ou a voz como 
gesto vocal que comunica (VIOLA, 2006). Nestas situações, a voz é 
entendida como ‘interprete’ de conteúdos de significado do falante, ou é 
interpretada e apreendida pelos ouvintes, em ambos os casos interferindo nas 
relações. (MOREIRA-FERREIRA, 2007, P. 4) 

 
É por este caminho que segue a corrente da etnografia e da comunicação, que tem em 

Dell Heymes seu precursor, e analisa as formas da fala sob o prisma da etnografia. Assim, 

inclui os usos sociais da linguagem e amplia o estudo do nível linguístico para o âmbito da 

comunicação. A chamada ‘competência de comunicação’ de Hymes deu  

origem a profundas transformações na didática das línguas estrangeiras, sob 
a denominação de ‘abordagens comunicativas’. Esse sucesso não está 
certamente desvinculado do fato de que o lugar, o papel, as funções sociais e 
econômicas da comunicação verbal na nova economia mundializada estão 
em plena mutação. Conforme John Joseph Gumperz “O papel desempenhado 
pela nossa competência comunicativa foi profundamente transformado. A aptidão 
para dirigir ou adaptar-se a diversas situações de comunicações tornou-se 
essencial; do mesmo modo, a capacidade de estabelecer relações com os indivíduos 
que não conhecemos tornou-se essencial para a aquisição de um poder qualquer, 
pessoal ou social. Devemos falar para afirmar nossos direitos e nossas 
qualificações; no universo profissional, no que diz respeito à interação e à 
persuasão para alcançar nossos fins. Resulta que o capital comunicativo é parte 
integrante do capital simbólico e social do indivíduo, forma de capital que é, em 
nossa sociedade, tão essencial quanto foi anteriormente a posse de bens materiais.” 
(1989, p. 10-11) (BOUTET, 2006, p. 74) 
 

 A comunicação oral, conforme apurou Moreira-Ferreira, recebe interferências do 

contexto e da interação, bem como das sensações e da emoção, de fatores do ambiente de trabalho; 
das relações que nele se estabelecem e do papel de representante da empresa que o teleoperador 

assume. E também das “reações à comunicação do cliente [...] Nesse panorama diversificado 
de interferências constrói-se a comunicação oral do teleoperador, composta da 
expressividade oral e dos recursos lingüístico- discursivos. (MOREIRA-FERREIRA, 2007, p. 4) 

                                                           
17 Disponível em: http://www.crfa1.org.br/fonoaudiologia.aspx. Acesso em: 20 jun. 2011 
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O importante é entender que, enquanto canal de contato por meio da 
interação discursiva, a responsabilidade na construção dessa negociação em 
telemarketing, partindo-se do conceito de interação falante-ouvinte, é mútua. 
A informação que provém do operador de telemarketing é destinada àquele 
cliente, e não a outro. Se uma solicitação parte do cliente, essa se destina 
àquele teleoperador, daquela central. (MOREIRA-FERREIRA, 2007, p. 3) 

 
Muniz Sodré afirma que atualmente “A aceleração do processo circulatório dos 

produtos informacionais (culturais) tem-se chamado de comunicação.” E que apesar de partir 

da vinculação do ser-em-comum, que carrega o sentido de comunidade, “não se trata 

exatamente da mesma coisa – ela agora integra o plano sistêmico da estrutura de poder”. 

Nesse sentido, enfatiza que na comunicação, o que está em jogo é “um novo tipo de exercício 

de poder sobre o indivíduo (o ‘infocontrole’, a ‘datavigilância’).”  (2002, p. 15) 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Os Estudos de recepção e as mediações que balizam nossas visões 

 

Sabemos que pensar a comunicação diante das novas tecnologias é ampliar ainda mais 

seu espectro, na medida em que envolve mediações diversas, a forma como são midiatizados, 

ou seja, os dispositivos técnicos por meio dos quais a comunicação se dá, mas sem deixar de 

lado a sua essência. Porque estamos falando de uma comunicação fundada na linguagem e 

seus signos e distante de um formato linear: emissor – mensagem – receptor.  

Ao nascermos, recebemos um mundo – que nos foi dado por outras pessoas, de maneira 

particular, e pela sociedade (as instituições socializadoras como a escola, a família, as 

religiões, a mídia etc.), de maneira geral – conformado e produzido antes de nós. Esta herança 

não implica, no entanto, na existência de um determinismo irrevogável na sociedade. Existem 

reapropriações, subversões, transgressões que viabilizam mudanças. 

É esse enfoque que direciona nosso estudo, que toma o trabalho como principal 

mediação das mensagens recebidas. E cujas representações, consideradas como pontos de 

vistas, imagens sociais negociadas, que partem de um mundo real, sim, mas um real 

socializado. Daí a aproximação da Comunicação e da constituição de sentidos, aqui 

direcionados para as representações.  

Sobre a Comunicação, Wolton afirma que “Nós a queremos triunfante, mas 

desconfiamos dela quando o outro quer se comunicar conosco.” (2006, p.33) Wolton fala da 

‘liberdade’ do receptor da seguinte forma. “Mas a liberdade do receptor consiste justamente 

em aceitar, repensar, negociar a mensagem recebida. Esta é a realidade da comunicação e a 

razão de suas constantes defasagens.” (p. 32) 

Esta liberdade, porém, esta circunscrita à realidade que nos é dada, conforme afirma 

Baccega “[...] o mundo que habitamos é mesmo este editado. É ele a ‘realidade’ que 

conhecemos, a ‘totalidade’ que nos permitem.” (2009, p. 25) Considerando que “editar é 

reconfigurar alguma coisa, dando-lhe novo significado, atendendo a determinado interesse, 

buscando algum objetivo, fazendo valer certo ponto de vista.” (p. 16) 

Nas mesmas diretrizes, Lopes fala de um mundo ‘comunicado’ que recebemos e que se 

torna a objetividade mesma do mundo. 

No mundo ‘comunicado’, que tanto os medias como as ciências humanas 
nos oferecem, constitui-se a objetividade mesma do mundo e não somente 
interpretações diferentes de uma ‘realidade’ de alguma maneira ‘dada’. A 
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realidade do mundo como [...] algo que se constrói como contexto de 
múltiplas narrativas. (LOPES, 2000-2001, p. 55)  

 
O fato é que vivemos num mundo ‘comunicado’, do micro ao macrossocial. A sede de 

expansão do capitalismo trouxe a globalização, suportada por novas tecnologias da 

informação e da comunicação, as TICs. Todos os processos se servem da comunicação para 

sua efetivação e, no trabalho, ela baliza as relações, sustenta ou derruba hierarquias, constitui 

a malha que permite a realização do trabalho. Este, por sua vez, impregna toda a vida dos 

trabalhadores, inserindo suas nuances nos modos de ver o mundo. 

As mensagens, silêncios (o que não é ‘comunicado’), enfoques e destaques vão disputar 

os sentidos, participar de nossas experiências e tomar parte nas configurações das nossas 

visões de mundo. A constituição de sentidos está intrinsecamente vinculada a este mundo 

‘comunicado’, tanto pelos Mass Media, como por diversas instituições socializadoras. Wolton 

pergunta: “Por que a questão do receptor se torna central?” ao que responde:  

Porque causa dois fenômenos concomitantes, ao menos nos países 
desenvolvidos: muito mais informações trocadas entre indivíduos cada vez 
mais informados em sociedades mais democráticas onde estes cidadãos são 
também consumidores confrontados com escolhas cada vez mais numerosas. 
O cidadão-consumidor do início do século XXI encontra-se numa situação 
de exposição e de interação [...] Estas situações de interatividade [...] nos 
obrigam a reexaminar a questão do receptor. [...] Por que o considerar senhor 
dos sistemas de informação através das redes e, paralelamente, simples 
consumidor instrumentalizado pelos signos, pelas imagens subliminares? [..] 
é esta discrepância entre as situações de comunicação em que o indivíduo é 
valorizado e aquelas em que é desvalorizado que deverá ser questionada. Na 
verdade, quaisquer que sejam as situações de comunicação, o receptor é 
ativo. Depois de ter reconhecido o ‘comunnication turn’, será preciso 
reconhecer o ‘reception turn’. (2006, p. 34-35) 

 
E propõe: “Reexaminar seu papel e suas ambiguidades, entre inteligência e resistência, 

honestidade e mentira, descontinuidade e atividade, é relançar uma reflexão indispensável 

sobre a complexidade da comunicação.” (p. 37) 

Faïta (2007) afirma que comunicar significa dizer e compreender o discurso do outro e 

que esta compreensão “não é uma mera operação de elucidação.”  

É em parte tentar se colocar no lugar do outro é em parte reconstruir, a seu 
modo, aquilo que o outro construiu, em matéria de relação com as coisas, com 
as pessoas. Em suma, comunicar é reconstruir o sentido das palavras. [...] Esse 
outro, porém, é ainda mais inevitável enquanto participante dessa troca. Não 
pertence apenas ao exterior da situação, como nós aqui reunidos, ele também 
está em mim enquanto pessoa, enquanto sujeito que se expressa. Em mim reside 
um conjunto de valores, de referências, de saberes dos quais eu não sou autor. 
Trata-se de referências, de valores, de saberes que estão em mim, dos quais eu 
sou naturalmente beneficiário, os quais eu recebi e posso transmitir aos outros 
ou debater sobre eles. Mas eles moram em mim. (FAÏTA, 2007, p. 169) 
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Os estudos de recepção aportaram novas concepções às pesquisas na área da 

Comunicação, tanto por atribuir ao receptor o estatuto de sujeito, como por incorporar 

mediações que integram dimensões do social, do cultural, do ideológico e do político e 

econômico. Além disso, o enfoque permite estudar o simbólico e as subjetividades. 

Stuart Hall chama este modelo teórico de “articulação” dos momentos de produção com 

os momentos de consumo, realização e de reprodução (HALL,[1980] 2003, p. 356). Oriundo 

do Centro de Estudos Culturais da Escola de Birmingham, cuja proposta foi organizar os 

estudos a partir do objeto concreto, Hall incorpora as mediações culturais, lutas de classe e 

relações de poder no processo de recepção. Seu ensaio Codificação/Decodificação, de 1980, é 

uma tentativa de falar sobre uma nova maneira de estudar a mídia. Escrito num contexto 

teórico-metodológico em que predominavam pesquisas empírico-positivistas como as análises 

de conteúdo e de audiência, o artigo do pesquisador jamaicano é o precursor de uma série de 

estudos e desenvolve as seguintes idéias. 

 

Figura 1 - Modelo Codificação e Decodificação de Stuart Hall 

 
(HALL, [1980]2003, p. 391) 

Neste modelo, as estruturas de sentido 1, aquelas presentes no momento da codificação, 

referem-se aos signos culturais e à ideologia das classes dominantes, formadas pela estrutura 

de poder. No momento da decodificação, a leitura da mensagem pode ser ‘preferencial’, ou 

seja, há transparência entre a codificação e a decodificação, os sentidos apreendidos são os 

desejados pelo emissor. A recepção também pode ser de oposição e negociada, que é a mais 

frequente. Os dois momentos estão em relação. 

Para Hall, a comunicação não tem um fluxo unidirecional como o modelo empírico-

positivista sugere; a lógica da mídia é multidirecional e, na mensagem – uma “estrutura 



67 

 

complexa de significados” variados, existem graus de simetria – compreensão, má-

compreensão – que ocorrem pela falta de equivalência dos códigos. Também considera a base 

cultural/ideológica e a formação social na mediação de ambos os momentos. 

Embora o modelo proponha uma homologia com as estruturas da produção 
econômica dentro da sociedade capitalista – produção, circulação, 
distribuição/consumo, reprodução –, privilegia a forma textual do produto 
midiático, em detrimento da forma mercadoria. Isso porque está fundado em 
um aporte semiótico. Mesmo assim, Hall (2003) tensiona premissas que têm 
sua origem pautada em tal suporte. A proposta do autor tenta preservar a 
dinâmica do processo, desafiando a idéia de hierarquia entre produção e 
recepção, e de correspondência obrigatória entre elas, embora admita que é a 
produção que constrói a mensagem e que o circuito aí se inicia. 
(ESCOSTEGUY, 2007, p. 124) 
 

A partir do modelo proposto por Hall, é possível pensar nosso objeto de pesquisa, a 

recepção do discurso dos telejornais e os discursos das teleoperadoras, como momentos de 

codificação/decodificação18, produção/consumo, em relação entre si. O telejornal é emissor 

das mensagens, que são estruturadas a partir dos sentidos preferenciais (estruturas de sentido 

1, no gráfico) desse veículo, que são os sentidos dominantes formados pela estrutura de poder. 

E das leituras preferenciais, que são trabalhadas para que a decodificação se dê dentro do 

universo de codificação. 

O sujeito, nos estudos de recepção, embora não ocupe a mesma posição de poder que o 

emissor, ele é atuante, na medida em que utiliza seus referenciais para ressignificar a 

informação. Deste modo, o estudo de recepção se apresenta como um campo profícuo para 

análises, seja pela interdiscursividade explícita como pela implícita, ensejadas na fala e na 

escrita e possíveis de capturar com a Análise de Discurso. 

Esse sujeito antagônico é que é o receptor ativo que, no mundo do trabalho, usa seu 

corpo e inteligência para manutenção da saúde física e mental. Na Ergologia, Schwartz (2007) 

cria um conceito para explicar a complexidade desse sujeito que trabalha, o ‘corpo-si’. 

[...] as escolhas que são feitas: elas não são sempre conscientes, postas na 
mesa, elas são feitas, frequentemente, de forma quase inconsciente [...] 
Arbitragens que se situam onde? Justamente, muitas se situam no corpo [...] 
o corpo é atravessado pela inteligência; mas muitas escolhas são feitas, 
felizmente, quase automaticamente. Em determinados momentos, 
automatismos podem vir à consciência. Alguns podem, outros não. Mas, em 
vez de ‘subjetividade’, eu prefiro falar em ‘corpo’ e de ‘corpo si’. [...] Há um 
tipo de inteligência do corpo que passa pelo muscular, pela postura, pelo 
neurofisiológico, por todos os tipos de circuitos [...] podemos dizer que 
muitos são resultado da nossa própria história, de um ‘adestramento’ que 
pode ser cultural, mas que em seguida passa na inconsciência, eu diria feliz, 
do próprio corpo. [...] Ora, falando do corpo e principalmente do corpo-si 
coloca-se o dedo sobre ‘alguma coisa’ que nos ultrapassa a todos, na medida 

                                                           
18 ‘Decodificação’ é um termo que já foi superado, mas o mantivemos para sermos fiéis ao autor 
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em que isso nos remete às profundezas do que somos – a essa ‘alguma coisa’ 
que é, digamos novamente, biológica, mas atravessada por nossa história. Ou 
seja, nós trabalhamos o nosso corpo, nós o trabalhamos permanentemente 
pela nossa experiência de vida – e portanto por nossas paixões, por nossos 
desejos, por nossas experiências (p.198 -199) 
 

A crítica que se faz ao modelo da codificação/decodificação é por não abordar a 

estruturação dos meios pela economia e pelo Estado (Stevenson, 1998 apud ESCOSTEGUY, 

2007). “[...] mas isso não quer dizer que esse aspecto esteja ausente de seu campo de interesses. 

De alguma forma, [...] a necessidade de contemplar a complexa estruturação midiática e o seu 

dia-a-dia na produção atende a essa preocupação” (ESCOSTEGUY, 2007, p. 125) 

De todo modo, para os estudos de recepção, o aporte dessa proposição é a articulação dos 

dois pólos, o de produção e de consumo, colocando a recepção, conforme Hall (2003), no 

processo de produção num sentido mais amplo. “o autor não adere a uma posição determinista, 

mas também não exclui a presença de uma força dominante.” (ESCOSTEGUY, 2007, p. 125) 

Em 1997, Hall avança19 e propõe o circuito da cultura, composto por cinco processos 

culturais: produção, representação, consumo, identidade e regulação. A articulação de cada 

um desses processos culturais é independente, de modo que os “sentidos ocultos” possam ser 

desvendados. Mas há articulação entre eles.  

Hall propõe o modelo com o intuito de entender como se dá a circulação da cultura e 

como ela é governada. Embora todos os processos culturais estejam imbricados e se 

articulem. Nosso recorte examina as representações sociais, cujo conceito tem a ver com a 

significação, o sentido que as coisas têm. Esse sentido é construído socialmente e está ligado 

às concepções de mundo e de si próprio, adquiridos a partir da percepção ou da interpretação 

que fazemos dos objetos reais.  

As representações sociais, conforme descreve a professora Elza Dias Pacheco, 

desenvolvem-se nas relações interpessoais e nas ações realizadas. Ela define a “representação 

social como uma visão de mundo apreendida a partir das relações sociais que os indivíduos 

estabelecem entre si e que são determinadas pela sua classe social, que, por sua vez, é 

determinada historicamente.” (PACHECO, 1985, p. 31) 

Blikstein (1990) explica que a relação entre o objeto real e o que ele representa é 

mediada pela práxis. Os sentidos, então, são construídos a partir de estímulos do mundo real, 

criando-se “traços de diferenciação e de identificação, com os quais se passa a discriminar, 

reconhecer e selecionar [...]” (p. 60) Esses traços distintivos adquirem valores positivos ou 

negativos e se transformam em traços ideológicos que, por sua vez, vão desencadear 
                                                           
19 DU GAY, Paul. et. al. Doing Cultural Studies: The story of Sony Walkman. London: Sage, 1997. Neste trabalho Hall 
desenvolve o conceito de circuito da cultura. 
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‘corredores semânticos’ ou isotópicos. “Os corredores isotópicos vão balizar a 

percepção/cognição, criando modelos ou padrões perceptivos, ou ainda os ‘óculos sociais’, 

na expressão de Schaff” (p. 61) 

Podemos dizer, então, que as representações sociais são forjadas nas relações 

interpessoais e mediadas pela práxis ou ações realizadas, que conformam os corredores 

isotópicos. Stuart Hall (2003) acrescenta que a representação é resultado de uma prática 

discursiva, afirmando que o ‘real’ é produzido discursivamente e que só o conhecemos por 

meio da linguagem e da conceitualização, embora a realidade exista fora da linguagem, sendo 

constantemente mediada por ela e através dela.  

O conhecimento discursivo é o produto não da transparente representação do 
‘real’ na linguagem, mas da articulação da linguagem em condições e 
relações reais. Assim, não há discurso inteligível sem a operação de um 
código. [...] Não há grau zero em linguagem. Naturalismo e ‘realismo’ – a 
aparente fidelidade da representação à coisa ou ao conceito representado – é 
o resultado, o efeito de uma certa articulação específica da linguagem sobre 
o ‘real’. É o resultado de uma prática discursiva. (HALL, 2003, p. 393) 
 

Assim, conceituamos as coisas e nós mesmos a partir de um mundo real, sim, que está 

aí, mas que também foi nos dado por outras pessoas, de maneira particular, e pela sociedade 

(as instituições socializadoras), de maneira geral, e que foi produzido discursivamente e antes 

de nós. A representação do real é mediada por esse conjunto e, então, ressignificada por nós. 

Figura 2 - Circuito Cultural de Stuart Hall, proposto em 199720 

 
                                                           
20 Extraímos a figura do trabalho de Disponível em: http://www.gonzatto.com/artigos/gonzatto-
ensaio_participacao_software-livre.pdf Acesso em: 10 ago. 2011 
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Os estudos de recepção que adotamos seguem os direcionamentos desenvolvidos por 

Jesús Martín-Barbero, que reposiciona o sujeito como parte ativa no processo de 

comunicação, afirmando que a dominação dos sistemas de massa não é linear e que “O 

massivo, nesta sociedade, não é um mecanismo isolável, ou um aspecto, mas uma nova forma 

de sociabilidade.” (2003, p. 322) Sua proposta é estudar o processo comunicacional por 

inteiro, considerando filtros, contextos sociais, aprendizado, experiências que permitem ou 

não entender certos conteúdos etc.  

Martín-Barbero (2003) destaca a necessidade de deslocar o eixo do debate dos meios 

para as mediações (p. 270), para o lugar onde é produzido o sentido. Seu modelo de mediação 

procura compreender as chaves de leitura que dão sentido às mensagens. Nessa proposta, o 

processo de comunicação, então, passa a ser observado da produção até a recepção. Ele retira  

o estudo de recepção do espaço limitado por uma comunicação pensada em 
termos de mensagens que circulam, de efeitos e reações, para re-situar sua 
problemática no campo da cultura: dos conflitos articulados pela cultura, das 
mestiçagens que a tecem e dos anacronismos que a sustentam, e por fim do 
modo com  que a hegemonia trabalha e as resistências que ele mobiliza, do 
regaste, portanto, dos modos de apropriação e réplica das classes subalternas. 
(2003, p.312) 
 

Esse enfoque vai para além da análise das mensagens e de seus efeitos na audiência, ou 

do canal utilizado e a transmissão ótima das informações, uma vez que implica nas diversas 

vozes que circulam na sociedade e produzem sentidos. Os estudos de recepção levam em 

conta a variabilidade de sentidos que a mensagem pode ter e a não transparência da 

comunicação. Essa abordagem parte, como afirma Fígaro (2001), da necessidade de ver a 

comunicação de um outro ‘lugar’, que, por sua vez: 

devem-se à falta de explicações teóricas abrangentes, capazes de abordar a 
comunicação como prática social e cultural fundamental na constituição da 
sociabilidade e da subjetividade. [...] A problemática dos Estudos de Recepção 
está centrada em como se dão as inter-relações emissor/receptor e quais os 
fatores intervenientes nessa relação, bem como quais as formas de 
reapropriação e ressignificação dos sentidos que circulam na pluralidade dos 
discursos sociais que constituem o material simbólico tanto de emissores como 
de receptores. (FÍGARO, 2001, p. 31) 
 

A habilitação do receptor como parte ativa no processo de comunicação foi seminal 

para os estudos de recepção na América Latina. No entanto, as mudanças que ocorreram, 

especialmente com as tecnologias e a internet, colocaram os meios de comunicação num 

papel importante na construção de sentidos. Assim, Martín-Barbero “propõe um novo mapa 

que dê conta da complexidade existente nas relações constitutivas da comunicação na 

cultura”. (JACKS, 2008, p. 34) 
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Martín-Barbero explica esse novo mapa da seguinte forma: 

A mudança foi esta: reconhecer que a comunicação estava mediando todos os 
lados e as formas da vida cultural e social dos povos. Portanto, o olhar não se 
invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da cultura à 
comunicação. Então, a noção de comunicação sai do paradigma da engenharia 
e se liga com as ‘interfaces’, com os ‘nós’ das interações, com a comunicação-
interação, com a comunicação intermediada. A linguagem é cada vez mais 
intermedial e, por isso, o estudo tem que ser claramente interdisciplinar. Ou 
seja, estamos diante de uma epistemologia que coloca em crise o próprio 
objeto de estudo. Porque acreditávamos que existia uma identidade da 
comunicação, que se dava nos meios e, hoje, não se dá nos meios. Então, onde 
ocorre? Na interação que possibilita a interface de todos os sentidos, portanto, 
é uma ‘intermedialidade’, um conceito para pensar a hibridação das 
linguagens e dos meios. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 153) 
 

Em Meios e Mediações, de 1997, as reflexões de Martín-Barbero identificam três 

mediações comunicativas da cultura: socialidade, ritualidade e tecnicidade. No prefácio da 

edição de 2003, ele integra, então, a institucionalidade, que incorpora o Estado e o mercado (o 

questionamento feito a Hall sobre codificação/Decodificação é por não abordar a estruturação 

dos meios pela economia e pelo Estado) 

E a institucionalidade, mediação ausente até então, “surge para dar conta de 
maneira mais concreta e específica do âmbito dos meios, ou seja, dos 
discursos públicos, carregados de interesses e discursos contraditórios, mas 
que tendem à homogeneidade. Há diferentes regimes de institucionalidade, e é 
ela que faz a mediação entre as Lógicas de Produção e as Matrizes Culturais, 
sendo o cenário, portanto, que constrói a relação mais próxima entre produção 
e recepção. Essa mediação, obviamente, é transformada por ambos os 
contextos ‘o sincrônico das Lógicas de Produção e o diacrônico das Matrizes 
Culturais’, através do processo histórico cultural. (JACKS, 2008, p. 35) 
 

Sobre a recepção, Lopes (2000) afirma ser “uma perspectiva de investigação integradora 

e compreensiva [...] uma vez que todo o processo de comunicação é articulado a partir das 

mediações” (p. 125), que aqui priorizamos as mediações ensejadas no mundo do trabalho. 

A recepção, por conseguinte, não é um processo redutível ao psicológico e 
ao cotidiano, apesar de ancorar-se nessas esferas, mas é profundamente 
cultural e político.  Isto é, os processos de recepção devem ser vistos como 
parte integrante das práticas culturais que articulam processos tanto 
subjetivos como objetivos, tanto micro (ambiente imediato controlado pelo 
sujeito) como macro (estrutura social que escapa a esse controle). A 
recepção é então um contexto complexo, multidimensional em que as 
pessoas vivem seu cotidiano. Ao mesmo tempo, as pessoas se inscrevem em 
relações de poder estruturais e históricas, as quais extrapolam as suas 
práticas cotidianas. Este é o conjunto de pressupostos teóricos que informam 
uma teoria compreensiva dos estudos de recepção. E essa é, a nosso ver, a 
contribuição distintiva da teoria latino-americana das mediações. A produção 
e reprodução social do sentido envolvida nos processos culturais não é 
somente uma questão de significado, mas também e principalmente, uma 
questão de poder. (p. 125) 
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Para Orozco (2003), os estudos de recepção se configuram numa opção não somente 

para entender os sujeitos sociais contemporâneos nas várias interações que estabelecem com 

os meios e com as tecnologias da informação, como também muitos dos processos maiores, 

socioculturais, políticos e econômicos, dos quais estes sujeitos participam (p. 3). 

Um ponto importante ressaltado por Orozco é que o sujeito, no ‘jogo da mediação’, 

continua sendo um sujeito socialmente situado. Ele não deixa de ser o que é quando interage 

comunicativamente. “Por eso es importante lograr un conocimiento lo más integral posible 

de su situación y contexto para explorar sus particulares mediaciones.” (p. 9) 

A abordagem da ‘recepção’ das mensagens será útil por revelar permanências e 

avanços; e por ultrapassar dados meramente quantitativos, como os demográficos e 

socioeconômicos, muito utilizados para falar das mulheres e sua condição. 

Mesmo com a mudança dos suportes midiáticos, existe uma relação de forças na sociedade 

que, em última instância, lutam pelos sentidos. Nos meios de comunicação essa disputa para que 

prevaleçam os sentidos preferenciais têm a ver com o mercado e com a política, mas mesmo que 

haja assimetria na articulação emissor – receptor, este não deixa de ser ativo.   

O jornalismo é uma prática social e como tal produz cultura, instaura, mantém, revoga, 

altera significados e representações o tempo todo. Mas na articulação com os sujeitos receptores 

há um ‘processamento’ do conteúdo e, mesmo que o receptor adote alguns sentidos preferenciais 

nesse processo, nunca será exatamente o mesmo. Porque a recepção não tem um momento 

determinado, ela se instaura se processa indeterminadamente, em um contexto histórico. 

Como veremos nas análises, a Internet ainda não conseguiu ser tão democrática. A 

multidirecionalidade da comunicação nos novos meios e, mesmo a incorporação da 

interatividade nos meios tradicionais é restrita. Abre, sem dúvida, mais possibilidades, mas 

essas são desiguais.  

Além disso, quando há modificação do suporte material, modifica profundamente o 

texto (MAINGUENEAU, 2005, p. 68) Mas, mesmo na Internet, o sujeito continua sendo um 

receptor ativo, que muitas vezes participa diretamente da produção de conteúdo.  

O mundo do trabalho assumiu particular relevância nos estudos de Comunicação. É neste 

ambiente que se acentuam as relações humanas. Inúmeras transformações que estão em curso 

na sociedade se originam no mundo do trabalho. A crescente presença feminina nesse ambiente 

é um exemplo disso.  

O telemarketing, no âmbito da comunicação, por exemplo, não é apenas a visível 

interação verbal (que é a base desse trabalho: falar com o cliente), mas seus próprios 

processos de trabalho são coordenados e viabilizados pela comunicação. A comunicação 
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permeia os processos e atua na organização desse trabalho, inclusive permitindo o controle e a 

flexibilização, que hoje marcam o telemarketing. 

Há uma ligação estreita entre a comunicação e o mundo do trabalho se considerarmos 

que: a comunicação está presente em todos os processos de trabalho e antes disso, na 

constituição do humano; a linguagem é um dos principais vetores de produção de sentidos e o 

ambiente de trabalho se assemelha a uma comunidade discursiva que adere a discursos 

semelhantes. Além de reunir discursos peculiares àquele conjunto de trabalhadores, que 

muitas vezes se entendem apenas pelo olhar, é no mundo do trabalho que são forjadas as 

solidariedades, as hierarquias, o respeito e também onde é mediado o sentido, e podemos 

dizer as representações sociais, a vida e nós mesmos. 

Tomamos, aqui, o mundo do trabalho como um espaço de mediação privilegiado para 

observar e analisar os fenômenos sociais e a comunicação como uma atividade, um percurso 

do pensar, que implica na realização do sujeito falante e que é central neste lugar específico 

por atravessar todos os seus processos. A comunicação se faz por mediações, que “são esse 

lugar de onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção e o da 

recepção” (MARTÍN-BARBERO Apud LOPES, 2000, p. 125).  

A crescente relevância da Comunicação na sociedade tem a ver com as transformações 

no mundo do trabalho, com as inovações tecnológicas e a reorganização do processo 

produtivo, que não tem mais o modelo fordista/taylorista como paradigma predominante, mas 

sim a produção flexível do modelo toyotista, que tem os processos de comunicação no cerne 

do seu funcionamento. “As tecnologias são de informação e de comunicação e a 

reestruturação do mundo do trabalho fundamenta-se na maior persuasão por meio do 

aparato ideológico discursivo em que se baseiam os três pilares do toyotismo: kaizen, kanban 

e Just-in-time” (FÍGARO, 2008a, p. 108) 

A imbricação entre o mundo do trabalho e a comunicação também é revista por Daniel 

Faïta, que analisa as práticas linguageiras em situações de trabalho: 

[...] as Ciências Cognitivas, psicologia e ergonomia, pesquisaram, nas trocas 
linguageiras, os traços formais do modo como os indivíduos resolvem seus 
problemas no trabalho; para a sociologia, os discursos, as situações de 
interação podem contribuir simultaneamente para o conhecimento das 
relações de grupo, sua estruturação e para a produção de saberes coletivos e 
de regras profissionais. (FAÏTA, 2002, p. 46) 
 

Queremos refletir sobre a constituição de sentidos propiciada pelo meio de 

comunicação telejornal, especialmente as representações sociais do feminino, mediadas pelo 

mundo do trabalho. A pergunta que nos perseguiu durante todo o trajeto deste estudo foi 
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como se formam os sentidos em uma população que passou por transformações visíveis e que 

aparentemente afetaram os papéis sociais de homens e mulheres e, cujo principal cenário de 

transformação é a incorporação ao trabalho produtivo. 

Além da mediação trabalho, pensamos na mediação das relações de gênero, que por si 

só já implica em diferenciações. É uma marca social contundente: ao nascermos, antes de 

qualquer coisa, somos separados em dois grupos: o de mulheres e o de homens. A gênese da 

interação humana se dá pelo Trabalho. 

Durante milênios, durante mesmo dois milhões de anos para a espécie 
humana, a intenção técnica tentou criar para si modos de dominar os meios, 
de modelar um pouco estes meios, enfim, de humanizá-los parcialmente – se 
é que se pode apreender a intenção técnica a partir dos primeiros humanos. 
Bem entendido, neste momento, nós teríamos sido incapazes de dizer, de 
formalizar, de codificar esta intenção técnica e os meios pelos quais ela se 
exercia. Mas, eu creio que o que atravessa e anima todo o dispositivo técnico 
resta intacto. É, inicialmente, qualquer coisa que se dá na relação entre os 
homens e o meio. Isto permanece verdadeiro através de toda a história, 
inclusive na era da Internet. Porque, na atualidade, a Internet não é um fim 
em si. Ela é a maneira de fazer circular informações, de colocar à disposição 
saberes, recursos, de os diversificar – e o fato de que isto desdobra, 
consideravelmente o acesso aos recursos vai mudar muitas coisas nos nossos 
modos de vida, através dos lugares de trabalho, através das funções 
comerciais etc. Mas, por trás, a sempre o quê?  Há o acesso às informações 
para viver, para viver de uma outra maneira, para viver melhor, para mudar 
seus próprios recursos, portanto, por três encontram-se as intenções de 
transformação” (SCHWARTZ e DURRIVE, 2007, p.87) 

 
Schwartz afirma que há um impasse parcial quando se pensa nas relações entre o 

homem e a técnica por sempre haver “alguma coisa da ordem do pensado, de um método, 

inclusive desde a idade da pedra, dirigida ao procedimento.” (p. 87) 

O instrumental teórico Comunicação e Trabalho parte da imbricação profunda entre 

ambos. De fato, podemos dizer que a relação entre humanos e sua posterior conformação em 

sociedades organizadas se deu pelo trabalho. A necessidade de subsistir em ambientes 

adversos, mesmo em tempos imemoriais, detonou os processos comunicacionais, por gestos, 

por desenhos, por gruinhidos, por articular estratégias para caçar, fabricar instrumentos e se 

relacionar com seus pares para sobreviver. 

Nesse sentido, trabalhar e se comunicar estão na gênese do processo de interação 

humana. “Aquilo que torna o homem um ser de linguagem, com as características de 

abstração, planejamento de dimensão temporal (presente, passado e futuro), é sua 

capacidade de ação e transformação da natureza e de si próprio, ou seja, a práxis.” 

(FÍGARO, 2008, p. 36) 
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2.2 Ergologia, trabalho e telemarketing 

 
 

A ergologia é uma análise do trabalho que teve origem na ergonomia, ciência que 

estuda a concepção da tarefa de forma que esta se adapte ao trabalhador e não o contrário. 

Teiger; Daniellou (1988) afirmam que a ergonomia enfatiza os conhecimentos investidos no 

trabalho pelos operários e operárias. E afirmam que a distância entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real não é um “espaço de liberdade”. 

Ergologia, segundo Louis Durrive, é “um modo inovador para abordar a atividade 

humana.” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 19). O Conceito diz respeito à aprendizagem 

constante das normas e dos valores que renovam indefinidamente a atividade de trabalho, que 

tem sempre duas dimensões: a individual e a social. 

A dimensão individual é o “uso de si por si mesmo”, cada indivíduo é único e, dessa 

maneira, esse uso de si é sempre único. “Não existem duas pessoas, não existem dois momentos, 

para uma mesma pessoa, em que o uso de si por si seja idêntico.” (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2007, p. 69-70) O aspecto social é porque o trabalho é sempre ‘junto’, diz respeito a valores e 

compreende o uso de si pelos outros. Seria a negociação de cada ser humano, um ser único, no 

trabalho negociando as normas, “em função do que ele é, do que ele desejaria que fosse o 

universo que o circunda.” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 31) 

A ergologia distingue trabalho e atividade humana, situando o primeiro dentro da 

segunda. Schwartz diz que: “Trabalho, nas situações mercantis, é uma forma historicamente 

específica. Esse trabalho é uma atividade que se troca por dinheiro. É uma forma de 

atividade, para nós muito importante, mas é uma forma específica de algo mais geral, a 

atividade humana.” (2007. p. 30) 

 O trabalho, enquanto atividade humana é sempre um “fazer de outra forma”, um “trabalhar 

de outra forma” (p.35). É “um élan de vida e de saúde, sem limite pré-definido, que sintetiza, 

atravessa e liga tudo o que as disciplinas têm representado separadamente: o corpo e o espírito; 

o individual e o coletivo, o fazer e os valores; o privado e o profissional, o imposto e o desejado 

etc.” (2007, p. 19). 

A atividade humana tem quatro características: existe sempre uma defasagem ou 

distância entre o trabalho prescrito e o realizado; esta distância é sempre ressingularizada; a 

entidade que conduz e que arbitra esta distância é uma entidade simultaneamente ideia e 

corpo. A quarta característica é que a arbitragem mobiliza um complexo de valores: o trabalho 

é sempre encontro de valores. 
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Trabalhar, nessa perspectiva, é por em relação as competências e a inteligência do ser 

humano com as características do momento em que se trabalha, que nunca são as mesmas. Há 

uma “Re-criação permanente”, como diz Schwartz. Portanto, é gerenciar as defasagens entre 

o prescrito, aquele que foi predeterminado, “cientificamente pensado” e o real, que realmente 

foi feito.  

Outro conceito da ergologia é o ‘corpo-si’, uma dimensão que vai do físico ao cultural e 

que Schwartz (2007) explica da seguinte forma:  

existem escolhas que são feitas ao nível da consciência, mas ao mesmo 
tempo e tudo isso se entrelaça – escolhas que são feitas no nível, eu diria de 
uma economia, de uma economia do corpo. [...] para evitar a fadiga, para 
manter as cadências, que tornam a situação vivível, e vivível num sentido 
muito fisiológico, muito muscular, muito corporal. [...] Eu digo: esta 
entidade que racionaliza, é o ‘corpo-si’, ou seja, alguma coisa que atravessa 
tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema 
nervoso. (p. 44) 

 

Na atividade de telemarketing, o prescrito é muito forte, as normas precisam ser seguidas, 

há toda uma maneira de atender ao cliente que precisa ser respeitada mas, mesmo quando há um 

script que precisa ser seguido, cada trabalhador(a) o faz de maneira única.  

 

2.3 Divisão sexual do trabalho e competências femininas 
 
 

Considerando as heranças sociais e a forma como a sociedade está estabelecida, vamos 

refletir sobre a divisão sexual do trabalho e sua implicação nas diferenciações de gênero, 

encontradas na qualificação de homens e mulheres e na desvalorização e/ou invisibilidade das 

competências sociais, tácitas.  

A partir da segunda abordagem sobre competências de Zarifian, que afirma que “A 

competência é um entendimento prático de situações que se apóia em conhecimentos 

adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações.” 

(ZARIFIAN, 2001, p. 72)  

Zarifian propõe três abordagens sobre competências. A primeira diz respeito “A 

competência é o ‘tomar iniciativa” e o “assumir responsabilidade” do indivíduo diante de 

situações profissionais com as quais se depara. Essa formulação enfatiza o que muda 

fundamentalmente na organização do trabalho: “o recuo da prescrição, a abertura de espaço 

para a autonomia e automobilização do indivíduo” (2001, p. 68)  

Na terceira abordagem, Zarifian diz que “A competência é a capacidade de mobilizar 

redes de atores em torno das mesmas situações, é a faculdade de fazer com que esses atores 
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compartilhem as implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de co-

responsabilidade.” (2001, p. 74) 

A partir da segunda abordagem queremos pensar também sobre a ‘incompetência’ 

tecnológica da mulher problematizando as barreiras para a sua requalificação a partir da 

própria divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo. Tais obstáculos 

impossibilitam a mobilização de conhecimentos prévios ou patrimônio de experiências, na 

medida em que eles inexistem. 

Parece-nos coerente afirmar que as qualidades ditas femininas são competências sociais 

utilizadas pelas corporações e instituições, em profissões bastante feminizadas como a 

enfermagem, o telemarketing e outras, mas que não são reconhecidas como competências em 

si. Nesse sentido, na análise buscaremos reunir alguns conceitos sobre qualificação e 

competência para pensar sobre as relações de gênero e as desigualdades de oportunidades, de 

direitos etc., bem como sobre a hierarquização entre os sexos que persiste na sociedade e no 

mundo do trabalho, que será recortado pela atividade de telemarketing. “O que é específico no 

momento contemporâneo é a transformação profunda do conteúdo, propriamente dito, do 

trabalho e, conseqüentemente, do nível de exigências concernente às competências relativas à 

linguagem, tanto escrita quanto oral.” (BOUTET, 2006, p. 75)  

No telemarketing essas exigências aparecem sobremaneira. Ao falar com o cliente, 

além de seguir o script, as mulheres do telemarketing precisam ter o “sorriso” na voz 

enquanto falam, devem evitar erros gramaticais; precisam ser rápidas, ou seja, passar a 

informação em um tempo curto. Ao mesmo tempo em que ouvem o cliente, muitas vezes, 

precisam escrever, ouvir o supervisor, controlar o tempo, o que mobiliza vários sentidos 

simultaneamente. Há, portanto, exigência de qualificação para utilizar a norma culta 

adequadamente e competências para trabalhar. 

 

2.4 Gênero, divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo 

 

O conceito de gênero reúne várias questões e entendimentos sobre a distinção que se 

faz entre os sexos e a discriminação contra as mulheres e contra os outsiders ou desviantes da 

heteronormatividade. Michelle Perrot salienta que gênero é “categoria do pensamento e da 

cultura” (2005, p. 467). Lia Machado fala das referências ocidentais de gênero: 

As construções hegemônicas das categorias do masculino e do feminino no 
âmago das relações amorosas não podem deixar de levar em conta as 
construções modelares da conjugalidade, entendida como relações estáveis 
entre homens e mulheres que pressupõem o exercício da sexualidade, a 
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coabitação e a reprodução familiar. É este cenário que foi tomado como 
privilegiado para referências ocidentais modernas na construção social dos 
gêneros. (MACHADO, 2004, p. 46) 

 

A noção de gênero se refere às construções culturais e políticas que definem o que é ser 

‘mulher’ e o que é ser ‘homem’. Estes papéis são percebidos como naturais, mas são 

formados socialmente, por meio dos costumes e práticas que se fundamentam na desigualdade 

de oportunidades, de direitos, de deveres, de liberdade etc. Tânia Navarro Swain21 resume a 

noção de gênero, incorporando a prática da sexualidade: 

As teóricas feministas criaram a noção de gênero como categoria analítica da 
divisão sexuada do mundo, trazendo à luz a construção dos papéis sociais 
naturalizados em torno da matriz genital/biológica. Se a divisão é binária, 
entretanto, a sexualidade faz parte integrante de suas definições, pois as 
práticas sexuais são os componentes que ancoram os papéis sexuados. O 
binômio sexo/gênero se traduz assim, implícita e naturalmente em 
sexualidade reprodutiva, heterossexual. (SWAIN22) 

 

Uma das pioneiras dos estudos de gênero foi Joan Scott. Em 1986, ela publicou o artigo 

‘Gênero: uma categoria útil de análise histórica’, onde define gênero a partir do social e das 

relações de poder e afasta a ‘naturalização’, própria do biologismo - da dicotomia natureza e 

cultura. Para Scott, gênero tem caráter relacional, sendo um elemento constitutivo das relações 

sociais, em que as distinções estão baseadas no sexo e seu caráter é relacional e está 

imbricado com as relações de poder.  

minha definição do gênero como um modo primeiro de significar as relações 
de poder. Frequentemente, a atenção dedicada ao gênero não é explícita mas 
constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da organização da igualdade e 
desigualdade. As estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões 
generalizadas da relação pretensamente natural entre homem e mulher. [...] 
O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi 
concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição homem/mulher e 
fundamenta ao mesmo tempo o seu sentido. (SCOTT, 1986) 
 

Há diversas tendências nos estudos feministas sobre a constituição de gênero. Henrietta 

Moore (1997) pontua que os trabalhos antropológicos recentes enfatizaram que é um erro 

supor que as sociedades tenham um único modelo ou discurso de gênero. Reconhecer a 

existência de múltiplos modelos e discursos e investigar como eles se interseccionam em um 

contexto dão nova direção a estas análises. Por exemplo, a antropologia tem se preocupado 

com questões relativas à construção da realidade e como as diferenças de gênero são marcadas, 

inclusive nos corpos.  

                                                           
21 Dra. Tânia Navarro Swain é professora da Universidade de Brasília - Departamento de História 
22 Disponível em: http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/art05.html 
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Para a filósofa pós-estruturalista americana, Judith Butler, que vê o gênero como 

performance, não há pré-discursivo: o dado diferencial no corpo é construído na medida em que 

precisa ser reconhecido. Ela vê o corpo como co-produtor das normas de gênero, que surgem a 

partir dessa materialidade dos marcadores físicos e fala em narrativas naturalizantes da 

heterossexualidade. 

Como efeito de uma performatividade sutil politicamente imposta, o gênero é 
um “ato”, por assim dizer, que está aberto a cisões, sujeito a paródias de si 
mesmo [...] As restrições tácitas que produzem o “sexo” culturalmente 
inteligível têm de ser compreendidas como estruturas políticas generativas, e 
não como fundações naturalizadas. Paradoxalmente, a reconceituação da 
identidade como efeito, isto é, como produzida ou gerada, abre possibilidades de 
“ação” que são insidiosamente excluídas pelas posturas que tomam as categorias 
da identidade como fundantes e fixas. (BUTLER, 2003, p. 211) 

 
Entendemos que a identificação sexual (homem ou mulher) é socialmente produzida e 

historicamente determinada e que a cultura, a classe social e o grupo ao qual pertencemos vão 

produzir as diferenciações de gênero. Quando nascemos, a marca física já nos impõe uma 

série de comportamentos esperados e adequados socialmente, para os quais somos 

socializadas(os). Apesar de imbricadas, a marca física e a determinação social são diferentes. 

A primeira, embora implique num conhecimento social prévio que a identifique (Butler, 

2003), é um dado biológico e a segunda é uma construção humana, situada historicamente, em 

tempo e espaço determinados.  

A distinção entre homens e mulheres é criada socialmente e define as qualidades 

adequadas a cada grupo, os códigos estéticos e de conduta etc. 

As relações de gênero ou relações sociais de sexo (Kergoat, 2002) são especialmente 

marcadas no trabalho, e ensejam estratégias e disputas, que incluem a sobrevivência, visto que 

a atividade humana remunerada tem também o cunho de prover meios para manutenção física 

do(a) trabalhador(a).  

As diferenciações presentes na sociedade indicam a hierarquização das pessoas ou grupos 

por classe, sexo, etnia etc. Nesse ponto, é importante explicitar os conceitos de divisão sexual 

do trabalho e de relações sociais de sexo para pensar a questão da qualificação e das 

competências, marcadas por este sistema. Indissociáveis, divisão sexual do trabalho e relações 

sociais de sexo formam, epistemologicamente, segundo Kergoat, um sistema: “a divisão sexual 

do trabalho tem o status de enjeu23 das relações sociais de sexo.” (2009, p.71)  

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 
das relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada 
sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera 

                                                           
23 “O que está em jogo, em disputa, o desafio (N.T)” 
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produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação 
pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, 
militares etc.) Essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios 
organizadores: o da separação (existem trabalhos de homens e outros de 
mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que de 
uma mulher). Eles são válidos para todas as sociedades conhecidas, no tempo e 
no espaço, o que permite, segundo alguns (Hèritier-Augé, 1984), mas não 
segundo outros (Peyre e Wiels, 1997), afirmar que existem dessa forma desde o 
início da humanidade. (KERGOAT, 2009, p. 67) 

 

Kergoat salienta que esses dois princípios organizadores (separação e hierarquização) 

permanecem os mesmos, o que não acontece com suas modalidades – a concepção do 

trabalho reprodutivo, o lugar das mulheres no trabalho mercantil etc. – que mudam no tempo 

e no espaço. As profissões e/ou atividades valorizadas podem variar de acordo com a época 

ou região geográfica, o que pode ser constatado com a feminização de algumas ocupações e 

sua sequente desvalorização e a masculinização de outras, que passam a ser valorizadas. Os 

chefes de cozinha podem ser um exemplo dessa valorização. Ganham altos salários e são 

socialmente reconhecidos, contrapondo-se à versão anterior da atividade, prioritariamente 

feminina: as cozinheiras. 

Os homens ainda monopolizaram as profissões de maior prestígio social. Também existem 

guetos profissionais com predominância de um ou de outro gênero. 

Persistem também os tradicionais guetos femininos, como a enfermagem 
(89% dos enfermeiros, 84% dos técnicos em enfermagem e 82% do pessoal 
de enfermagem eram do sexo feminino em 2002), a nutrição (93% dos 
nutricionistas eram mulheres), a assistência social (91%), a psicologia (89% 
de mulheres), o magistério nos níveis pré-escolar (95%), fundamental (88%) 
e médio (74%), além das secretárias (85%), auxiliares de contabilidade e 
caixas (75%). (FCC, 2007, p. 567) 
 

Outro conceito importante para refletirmos sobre a problemática das diferenciações de 

gênero e como esta configuração interpela o sujeito na hora da recepção, havendo assim um 

ou mais filtros que vão ser mediações que se somam à mediação do trabalho. É o de relação 

social de sexo (KERGOAT, 2009): “um princípio, uma tensão que atravessa o campo social. 

[...] produz certos fenômenos sociais e, em torno do que neles está em jogo, constituem-se 

grupos de interesse antagônicos. Em nosso caso, trata-se do grupo social homens e do grupo 

social mulheres.” (p.71) O conceito inclui o antagonismo e a hierarquização das relações 

desses grupos, cujas construções sociais têm base material e ideológica.  

Esse aporte teórico permite pensar a questão da valorização e desvalorização das 

competências e a diferenciação na busca por qualificações, com base nos sexos, mantendo 

‘guetos’ profissionais. As relações sociais (rapport e relation) de homens e mulheres é que 
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conformam as diferenciações presentes no mundo do trabalho mercantil, remunerado. Com 

base nesse sistema, passamos a refletir sobre a qualificação tecnológica feminina e as 

competências tradicionalmente tidas como femininas. 

Antes disso, porém, tentaremos inventariar as definições dos conceitos de qualificação 

e competência. Embora complementares, podemos dizer que a diferença entre eles é que a 

qualificação está ligada aos conhecimentos técnicos e a competência, ao saber mobilizar estes 

conhecimentos frente às necessidades.  
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CAPÍTULO III 
 
3.1 Aproximações e percursos teórico-metodológicos 

 

A questão da prática metodológica se impõe como eixo norteador das investigações 

científicas por ‘enformar’ (dar forma) e informar, prover os dados necessários ao estudo. O 

modo como se buscam as respostas aos questionamentos também implica nos resultados que 

se irá obter. E considerando que o objeto de pesquisa define qual(is) metodologias devem ser 

utilizadas e que estas estão intrinsecamente ligadas às bases teóricas do estudo, as escolhas 

dos métodos assumem uma importância irrevogável.  

Ao recortar o objeto estamos fazendo escolhas que demonstram termos estas e não 

aquelas preocupações e que excluímos outros enfoques, ao que Lopes (2005, p. 121) 

recomenda a vigilância crítica. Há uma tendência do pesquisador no processo de observação a 

se prender “aos propósitos teóricos da investigação que repercutem na reconstrução 

empírica dos fenômenos e, por outro, deve desenvolver técnicas de controle do próprio 

processo de observação.” (LOPES, 2005, p. 142) 

Por práticas metodológicas ou “Metodologia da pesquisa”, conforme a dupla 

concepção proposta por Lopes (2005), entendemos ser o conjunto de técnicas e métodos 

empregados com o objetivo de responder à problemática da pesquisa. 

[...] Os conceitos de Metodologia e de método possuem estatutos 
diferenciados dento da Ciência. A Metodologia situa-se no plano do 
paradigma, que nas Ciências Sociais fornece tanto modelos teóricos 
(determinada concepção do social), como modelos metodológicos 
(determinada concepção de investigação do social). Um paradigma é sempre 
uma perspectiva teórico-metodológica, e uma problemática teórica traz 
sempre acoplada uma problemática metodológica, que são as estratégias 
usadas para a própria construção/investigação de um objeto de 
conhecimento. [...] A metodologia na pesquisa se situa no plano da prática e 
indica os métodos efetivamente usados numa pesquisa. Aqui, método é 
entendido como um conjunto de decisões e opções particulares que são feitas 
ao longo de um processo de investigação. Os métodos constituem uma das 
instâncias da prática metodológica. [...] A Metodologia da pesquisa, que é 
uma ‘praxiologia’ dessa produção científica, tem por objetivo esclarecer a 
unidade subjacente a uma multiplicidade de procedimentos científicos. Nas 
palavras de Pierce, a metodologia auxilia a desobstruir as vias de 
investigação dos obstáculos que esta encontra (LOPES, 2005, p. 93 e 94) 

 
É importante frisar que os direcionamentos teóricos (metodologia da pesquisa) e a 

metodologia na pesquisa estão imbricados. Um direciona e informa o outro. “O estudo de 

materiais empíricos, sejam ações ou textos pressupõe o emprego de um marco teórico capaz 

de, em tese, conectar esse trabalho com a experiência vivida pelos sujeitos sociais e, ao 

mesmo tempo, pensar reflexivamente essa autocompreensão.” (RÜDIGER, 2003, p. 31) 
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3.2 Paradigmas e referenciais: os pontos de partida 

 

A partir da concepção dialética das relações sociais e de produção, a pesquisa Estudo 

de Recepção em Comunicação: as representações do feminino no mundo do trabalho das 

teleoperadoras toma a Comunicação em seu aspecto interdisciplinar. E utiliza como principal 

referencial teórico o binômio Comunicação e Trabalho que estuda a comunicação a partir das 

mediações no mundo do trabalho. Estamos falando na construção de sentidos nas relações 

sociais, mais especificamente nas relações de trabalho, ponto central das sociedades na 

contemporaneidade. E que só acontecem por meio da comunicação, seja nos processos de 

trabalho, o que é bastante visível no telemarketing, seja no fazer diário, impossível sem a 

comunicação. 

Há vários exemplos notórios sobre os deslocamentos dos sentidos no mundo do 

trabalho que estão em pauta atualmente e suas implicações diretas na sociedade, nas relações 

sociais e na vida das pessoas, principalmente porque passam a reger destinos e fazeres, como 

o chamado ‘empreendedorismo’ pessoal e profissional. Nesse conceito, deixamos de ser os 

funcionários e operários de décadas atrás para sermos os dirigentes de nossas carreiras, muitas 

vezes, sob a égide da autonomia (ser autônomo), e responsáveis por nossos destinos. Essa 

mudança de significado corresponde a dizer que se tivermos um trabalho precário, com baixo 

salário ou desempregado é porque não nos esforçamos o suficiente para alcançarmos uma 

posição melhor, independentemente das condições econômicas do país (e hoje globalmente 

das crises mundiais) ou da desigualdade de acesso ao ensino de qualidade e da pobreza que 

impedem o desenvolvimento e reproduzem diferenciações. 

Com a postergação do ingresso no mercado de trabalho, os filhos das classes 
média e alta disputam as ocupações de maior remuneração e, assim, fecham 
o ciclo da reprodução da desigualdade. [...] A cada dez filhos das classes 
média e alta, os dez estudam e somente três estão no mercado de trabalho até 
a faixa de 24 anos de idade. Em contrapartida, os filhos das famílias de baixa 
renda ingressam muito cedo no mercado de trabalho; a cada dez, somente 
seis estudam (70% fora de série) e oito estão ativos no mercado de trabalho. 
(POCHMANN, 2007, p. 68) 
 

As questões relativas às relações de gênero e de trabalho também estão presentes nos 

processos distintivos e de produção de sentidos. Nossa abordagem sobre isso se ancora 

principalmente em dois pressupostos: as diferenciações de gênero, presentes no mundo do 

trabalho, fundam-se no social e não no biológico; e na problemática da divisão sexual do 

trabalho. 

[...] a necessidade de efetuar uma análise do trabalho e da divisão sexual do 
trabalho que postule a complementariedade entre uma teoria dos mercados 
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de trabalho, uma teoria correlata dos processos de trabalho e uma teoria do 
‘sujeito sexuado’. Com efeito, uma das contribuições das pesquisas de 
campo realizadas à teoria e à problemática da divisão sexual do trabalho 
reside na confirmação de que os movimentos complexos da mão-de-obra 
feminina não estão ligados exclusivamente à conjuntura do mercado de 
trabalho, nem unilateralmente às mudanças no processo e na organização do 
trabalho, e tampouco unicamente à subjetividade das trabalhadoras. 
(HIRATA, 2002, p.18) 
 

Nossa ótica sobre o trabalho se funda na ergologia, um conceito teórico multidisciplinar 

que agrega diferentes disciplinas como psicologia, ergonomia, sociologia, filosofia. Para a 

ergologia, o trabalho é uma atividade humana coletiva, que se funda no social; e singular, na 

medida em que é única, individual, e comporta sempre a criação. Por atividade humana, 

Schwartz (2007) afirma que é “[...] algo que concerne ao conjunto das atividades humanas, 

para além das atividades especificamente econômicas, do nosso universo mercantil, no qual 

trabalham hoje os ergonomistas.” (p. 105) 

Nossa abordagem também considera as relações sociais que se estabelecem entre 

cultura, linguagem verbal e cotidiano.  

Para pensar sobre a reapropriação das mensagens dos telejornais, adotamos os estudos 

de recepção, que a nosso ver propiciam uma perspectiva mais holística das relações de 

comunicação, na medida em que superam enfoques estanques como os que examinam a 

produção das mensagens ou as próprias mensagens e efeitos ‘provocados’ de forma 

unidirecional. Antes, os estudos de recepção, uma vez que a significação se constrói social e 

historicamente, privilegiam uma integração do processo e permitem ver as relações presentes 

na produção de sentidos e as diversas mediações que este implica.  

A recepção é, antes de mais nada, uma perspectiva de investigação e não 
uma área de pesquisa sobre mais um dos componentes do processo de 
comunicação, neste caso, o público. [...] As mediações são esse ‘lugar’ de 
onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção e da 
recepção: o que se produz na televisão não responde unicamente a 
requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais mas 
também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. 
(LOPES, 2000, p. 125) 
 

A abordagem da recepção das mensagens a partir do mundo do trabalho supera a 

perspectiva linear dos estudos de comunicação de massa, o que, no caso da televisão, permite 

examinar as reapropriações e ressignificações das ideologias e sentidos por esta priorizados. 

“O mundo do trabalho vai se mostrando como mediação privilegiada para o estudo da 

recepção dos meios de comunicação, pois é nele, e a partir dele, que se constituem e se 

materializam as experiências vividas no cotidiano”. (FÍGARO, 2001, p. 159) 
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Para viabilizar este estudo, usamos a Análise de Discurso como procedimento analítico 

capaz de capturar os sentidos das falas das teleoperadoras e revelar ideologias, permanências 

e avanços, ultrapassando dados meramente quantitativos, como os demográficos e estatísticos 

sobre a atual condição da mulher no mercado de trabalho. 

 

3.3  Dos procedimentos, métodos e técnicas 

 

A escolha das técnicas se deu a partir de reflexões sobre a adequação das mesmas ao 

objeto e a eficiência em prover informações que ajudassem a entender como se dá a recepção 

das notícias dos telejornais, a partir do mundo do trabalho do telemarketing, bem como os 

processos de significação da comunicação e das representações sociais para esse grupo de 

trabalhadoras. Segundo Lopes,  

A instância técnica é o lugar da construção dos dados ou do objeto empírico. 
Compreende os procedimentos de coleta das informações e das 
transformações destas em dados pertinentes à problemática geral. [...] Essas 
operações técnicas são: a observação (da informação ao dado), a seleção (do 
dado ao objeto) e a operacionalização (do objeto à informação)” (LOPES, 
2005, p.128) 
 

Muitas perguntas foram pensadas porque constatamos a necessidade de conhecer o 

contexto social, econômico e cultural dessas trabalhadoras, e montar um mapa de consumo 

cultural, tanto para a realização do estudo de recepção quanto para analisar seus discursos. 

Como afirma Jensen (1993, p. 168) os repertórios interpretativos descansam em marcos 

contextualizados específicos de compreensão cognitiva e afetiva. O autor afirma que 

[...] El análisis de la recepción sugiere que tanto los públicos como los 
contextos de la comunicación de masas precisan ser examinados como 
objetos de análisis. La producción de significado se convierte, así pues, en el 
denominador común para la perspectiva dual, social y discursiva, de la 
comunicación. […] (JENSEN, 1993, p. 168) 
 

Sobre o contexto, Duraffourg, um dos estudiosos da Ergologia, afirma que “O 

problema não está em recortar o objeto de estudo [...] em caracterizá-lo, mas eu vou 

procurar identificar, o que o determina, o que o influencia, o faz evoluir etc. Ou seja, eu vou 

contextualizá-lo, colocá-lo em relação com elementos mais gerais.” (In: SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2007, p. 56) 

As relações de gênero no mundo do trabalho, por exemplo, pediam mais detalhes sobre 

o dia-a-dia das teleoperadoras e que incluíssem as tarefas domésticas, como atividade de 

trabalho não remunerada e imbricada com o tempo empregado para a formação e qualificação 
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profissionais. A questão das condições precárias do trabalho de teleatendimento nos levou a 

questões sobre os sofrimentos e aborrecimentos.  

O questionário quantitativo foi montado, então, com o fim de prover esse contexto; de 

obter dados gerais sobre o perfil das teleoperadoras e montar um mapa de consumo cultural 

que nos indicasse, entre outros pontos, o meio de comunicação de massa com o qual faríamos 

o estudo de recepção. O questionário sozinho, no entanto, não daria conta de responder a 

questões de ordem simbólica e subjetivas como as representações sociais e os sentidos 

produzidos. 

Optamos, então, por uma abordagem multi-metódica, cuja combinação foi pensada de 

forma que pudesse responder à problemática da pesquisa e aos questionamentos previamente 

formulados. Essa combinação é um dos encaminhamentos propostos por Jensen (1993) para 

as análises de recepção: 

[...] sería fructífero emprender estudios multimetódicos que combinen 
algunas formas de especialidades (cualitativa y cuantitativa; teórica, 
empírica y histórica), quizá en grupos de investigación, ya que lo 
interdisciplinario es el campo y no el investigador individual. El objetivo 
sería considerar de modo concreto la complementariedad de diferentes 
modos de investigación también a un nivel metateórico, con la recepción 
sirviendo como caso prueba que cuenta con implicaciones para el campo en 
general (Jensen y Rosengren, 1990) (JENSEN, 1993, p. 178) 
 

 Sobre a combinação das técnicas quantitativa e qualitativa Lopes afirma: 

É também o caso de fazermos a crítica à definição restritiva das técnicas de 
investigação, que confere ao questionário um privilégio indiscutível e pelo 
qual as demais técnicas nada mais são do que substitutos aproximativos dele. 
Defender uma combinação de diferentes técnicas, quantitativas 
(questionário, análise quantitativa de conteúdo, amostragem) e qualitativas 
(entrevistas, observação participante, análise qualitativa de conteúdo), é 
reconhecer, ao lado das vantagens metodológicas de cada uma, seus limites 
epistemológicos. (LOPES, 2005, p. 133) 
 

A formatação da pesquisa, então, compreendeu: revisão bibliográfica; questionário 

quantitativo, entrevista qualitativa, anotações em caderno de campo, coleta de notícias para 

estudo de recepção, análises descritivas, análises interpretativas. O que chamamos de 

anotações de caderno de campo, na verdade, foram ricos momentos de observação e que 

aconteceram em virtude das próprias circunstâncias da aplicação do questionário quantitativo, 

cujos detalhes descreveremos mais adiante. 

A revisão bibliográfica permitiu compor a fundamentação teórica para realizar as outras 

etapas da pesquisa. As principais fontes foram sobre comunicação e trabalho, estudos de 

recepção e das novas mediações ensejadas pela atividade humana, no trabalho, sob o ponto de 
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vista da ergologia. Nesta etapa, também foram levantadas fontes teóricas sobre as relações de 

gênero, sociologia do trabalho, particularmente sobre a mulher e o trabalho e o telemarketing. 

 

3.4 Recorte do objeto empírico 

 

O objeto empírico desta pesquisa é formado pelos discursos de um grupo de 

teleoperadoras e a subjacente produção de sentidos e de representações sociais, mediadas pelo 

mundo do trabalho, a partir da recepção de três telejornais: Jornal Nacional, Jornal da Record 

e Fala Brasil. 

Delimitado geograficamente, o estudo foi realizado com trabalhadoras do Call Center 

Osasco24, central de atendimento por meio telemático especializada em cobrança e 

recuperação de crédito, situada em Osasco, na Grande São Paulo. 

 

Figura 3 – Localização Geográfica do Município de Osasco 

 
Fonte: Site da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo25 

 

Osasco está entre as cidades com maior número de habitantes do Estado de São Paulo. 

Os primeiros resultados do censo 201026, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), dão conta que a população da cidade é de 666.469, das quais 346.201 são 

                                                           
24 O nome da companhia não será divulgado, justamente para que as portas desta não se fechem caso possamos prosseguir 
com a pesquisa. 
25 Disponível em: http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1923:-osasco-
&catid=103&Itemid=209 Acesso: 11 mar. 2011 
26 Dados do IBGE – Primeiro resultados – Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
Acesso 19 mar. 2011 
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mulheres, 51,94%. A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)27 informa 

que, em 2010,  a população jovem de Osasco, entre 15 a 24 anos, era de 105.502. E a idade da 

população feminina, segundo dados da mesma fundação, divide-se da seguinte forma: 

 

Tabela 1- População feminina de Osasco por faixa etária 
  2008 2010 2011 

3534401 - Osasco 

População Feminina - População Feminina de 0 a 4 Anos 26.419 24.938 24.706 

População Feminina - População Feminina de 5 a 9 Anos 27.849 27.659 26.956 

População Feminina - População Feminina de 10 a 14 Anos 26.896 27.040 27.032 

População Feminina - População Feminina de 15 a 19 Anos 26.782 25.624 25.774 

População Feminina - População Feminina de 20 a 24 Anos 29.148 27.457 26.945 

População Feminina - População Feminina de 25 a 29 Anos 31.163 30.567 29.765 

População Feminina - População Feminina de 30 a 34 Anos 30.105 30.729 30.534 

População Feminina - População Feminina de 35 a 39 Anos 27.832 27.922 28.304 

População Feminina - População Feminina de 40 a 44 Anos 26.106 26.427 26.558 

População Feminina - População Feminina de 45 a 49 Anos 23.416 24.350 24.584 

População Feminina - População Feminina de 50 a 54 Anos 19.438 20.843 21.330 

População Feminina - População Feminina de 55 a 59 Anos 15.237 16.356 16.999 

População Feminina - População Feminina de 60 a 64 Anos 11.251 12.603 13.108 

População Feminina - População Feminina de 65 a 69 Anos 8.157 8.524 9.060 

População Feminina - População Feminina de 70 a 74 Anos 6.144 6.619 6.797 

População Feminina - População Feminina de 75 Anos e Mais 7.671 8.252 8.610 

Fonte: Fundação Seade 
 

A população feminina da cidade de Osasco, na idade entre 15 e 29 anos (faixa etária em 

que se concentra a maioria das teleoperadoras do grupo estudado) é 83.648 (dados de 2010), 

12,55% da população total.  

Economicamente, o município se destaca no Estado de São Paulo. Segundo dados 

disponíveis no site da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)28, o Produto 

Interno Bruto (PIB) de Osasco é de R$ 24.688 milhões. O setor de serviços, ao qual pertence 

o telemarketing, representa 77% do PIB do município. Em valores absolutos, R$ 19.001 

milhões. 

O mercado de trabalho da cidade, ainda segundo dados obtidos no site da FIESP e cuja 

fonte é a Relação Anual de informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, os 

                                                           
27 Todos os dados foram extraídos do banco de dados da Fundação SEADE, a partir de entradas solicitadas pela 
pesquisadora, no portal http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=consulta&action=new&tema=1. 
28 Disponível em: http://apps.fiesp.com.br/regional/DadosSocioEconomicos/DadosGerais.aspx Acesso: 11 mar. 2011 
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trabalhadores com carteira assinada totalizavam 149.437 mil e a média mensal por trabalhador 

é de R$ 1.627,40, de uma massa salarial da ordem de R$ 243.193.773,80.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Osasco, segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)29 é 0,818. Este índice, que varia entre 0 e 1, 

refere-se a municípios brasileiros, portanto IDH-M, e o valor corresponde ao ano de 2000. O 

IDH-M da cidade de São Paulo, por exemplo, 0.841 e de São Caetano do Sul, considerada 

uma das cidades com IDH mais alto do país, é de 0.919. 

 

3.5  Trabalhadoras em Telemarketing 

 

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing da cidade de São 

Paulo e da Grande São Paulo (Sintratel), o setor de telemarketing na Grande São Paulo, em 

2010, contava com 250 mil trabalhadoras e trabalhadores. Desse total, 76,8% são mulheres, 

192 mil teleoperadoras, portanto.  

 

3.6  O Call Center Osasco 

 

O Call Center Osasco é uma empresa de telemarketing que presta principalmente 

serviços de cobrança. Situada na Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, em Osasco/SP, a 

empresa, em seu site, diz ser “A fábrica de marketing de relacionamento”, que “impulsiona a 

Qualidade de Dados e da Informação por meio de: Captação, Tratamento e Enriquecimento 

de Dados, Contact Center, Data Mining, Geomarketing e Business Intelligence.” 30 

Durante os dois dias que a pesquisadora permaneceu no Call Center Osasco foi 

possível observar que a sua principal vocação, embora não explicitada em seu site, é a 

operação de cobrança ou, como se fala no mercado, recuperação de crédito. Um de seus 

principais clientes é um dos maiores bancos privados cuja sede também fica em Osasco. 

Praticamente todas as teleoperadoras que responderam ao questionário afirmaram 

trabalhar em operação de cobrança, o que mudava era o tipo de dívida que não havia sido 

paga: financiamento de carro, compras de móveis e eletrodomésticos, dívidas de cartão de 

crédito etc. Com raríssimas exceções, a cobrança era realizada para outra instituição, uma 

grande rede varejista. No site da empresa consta o seguinte histórico: 

                                                           
29 Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-
M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm. Acesso: 20 mar. 2011. 
30 Disponível em: http://www.callcenterosasco.com.br/ Acesso: 26 nov. 2010 
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Em 1996, o Call Center Osasco iniciou suas atividades representando um 
software norte-americano para tratamento de bases de dados. Em 1997, 
desenvolveu seu próprio sistema de tratamento de bases, o DataSetting®, o 
qual passou a atender os padrões de endereçamento nacionais. Em 2000, 
ampliou suas atuações para a área de Contact Center, totalmente 
complementar ao processo de qualificação. Assim, atendendo às solicitações 
dos clientes, passou a atuar em Geomarketing, Data Mining e Business 
intelligence. Sempre com foco na criação e manutenção de um cadastro 
único e na compreensão do desafio de clientes. Em 2004, ainda por 
solicitação dos clientes, a System Marketing associou-se à Logystem, 
passando então a atender de ponta-a-ponta nas atividades operacionais. Os 
clientes passaram a planejar suas ações de marketing de relacionamento 
tendo a certeza da entrega de produtos na hora certa e para a pessoa certa. 
Em 2008, a System dobrou sua infra-estrutura, o que gerou a oportunidade 
de ampliação para mais de 500 posições de telemarketing. E, também, 
atualizou a nova versão do DataSetting® que finalizada, passou a ter uma 
performance dez vezes maior. Em 2009, a System Marketing comemora um 
ano de obtenção das certificações ISO9001 e Probare - Selo de Ética e Selo 
de Maturidade específicas para Contact Center. O selo ISO 9001 coloca a 
empresa no grupo de 2% das empresas brasileiras que conquistaram essa 
certificação, sendo que apenas 10% das empresas de Contact Center a 
possuem. E, com o apoio e o estímulo do professor Ph.D. Richard Y. Wang, 
Diretor do MIT Information Quality (MITIQ) no Programa do Massachusetts 
Institute of Technology trabalha para o lançamento da QIBRAS - 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO BRASIL.” 31 

 
 

 Para a área específica de call center, a empresa informa, também em seu site: 

 

Nesta área nossos profissionais garantem a manutenção contínua da 
qualidade das informações cadastrais, por meio de ações que vão desde a 
simples ligação para a correção de número de telefone e endereço até as 
complexas pesquisas de hábitos e comportamento. A System Marketing tem 
uma equipe própria de telemarketing que é composta por profissionais bem 
qualificados, com sólida experiência e capacitação, oferecendo assim uma 
combinação ímpar entre tecnologia, recursos humanos e infra-estrutura. 
Ações como: SAC, Help-Desk, RSVP, Telequalificação, Telepesquisa, entre 
outras. 
Soluções customizadas para CRM. 
Ambiente totalmente isolado por cliente. 
Microcomputadores sem acesso aos drives, eliminando a possibilidade de 
cópias dos dados. 
Acesso à internet restrito a operações que requerem ações web. 
. Gravação de voz. 
. Abordagem 12 horas por dia.”32 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Disponível em: http://www.fabricadecrm.com.br/index.php/fabrica/welcome/about. Acesso em: 08 ago.2010. 
32 Disponível em: http://www.fabricadecrm.com.br/index.php/system/servico/telemarketing. Acesso em 08 ago. 2010. 
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3.7  Modelos de atendimento no Call Center Osasco 

 

No Call Center Osasco, segundo relato das mulheres que participaram da primeira fase 

da pesquisa de campo, os modelos de atendimento são receptivo, ativo e híbrido. Algumas 

operações apenas fazem ligações para pessoas inadimplentes, cuja lista é enviada em lotes 

para a central que precisa ter determinada porcentagem de recuperação de crédito. Algumas 

recebem ligações de clientes interessados em quitar seu débito, motivados pelo recebimento 

de um comunicado por SMS, que parece ser a maioria dos casos, ou por carta ou por e-mail, 

com a oferta de descontos para o caso de a dívida ser paga até determinada data. As operações 

híbridas realizam as duas modalidades, ao mesmo tempo. 

Foi possível perceber que há lotes ruins, em que as listas estão desatualizadas ou 

quando a dívida é muito antiga. Mais um fator que dificulta o cumprimento das metas da 

equipe, que é avaliada por valor de promessa de pagamento. 

 

3.8 A força de trabalho do Call Center Osasco 

 

Segundo informações passadas pela empresa, por e-mail, à época da aplicação do 

questionário, o Call Center Osasco contava com 768 operadores contratados em regime CLT, 

dos quais 606 eram mulheres. 

Figura 4 – Divisão por sexo dos operadores do Call Center Osasco 

 

 

A média de idade nesta empresa é de 21 anos para as mulheres e 18 anos para os 

homens, também segundo dados enviados pela empresa. 

O salário, de acordo com informações das próprias mulheres que responderam o 

questionário quantitativo e também de outros trabalhadores com os quais tivemos a 
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possibilidade de conversar, era de R$ 515,00 para as jornadas de segunda a sexta-feira e de 

R$ 594,00 para as jornadas de segunda a sábado. O valor bate com a negociação realizada 

pelo Sintratel, que incorporou R$ 5,00 ao salário mínimo, em compensação aos meses que 

não foram pagos. 33 

Há também vale transporte e vale refeição no valor de R$ 150,00 para quem trabalha de 

segunda à sexta-feira e de R$ 174,00 para os que trabalham de segunda a sábado. 

 

3.9 Descrição investigativa  

 

É importante salientar que antes do Call Center Osasco34, várias tentativas no sentido 

de obter o consentimento para realização do estudo junto a trabalhadoras de empresas de 

telesserviços foram empreendidas sem sucesso. Atribuímos a dificuldade em conseguir a 

concordância a problemas existentes no setor como as condições precárias do trabalho em 

telemarketing, revelados por outras pesquisas acadêmicas como as de Venco35. Esta 

preocupação, inclusive, foi apontada pela primeira empresa abordada. Para se ter uma ideia, 

os contatos com esta companhia, que nos foi indicada pelo Sintratel, tiveram início em 20 de 

fevereiro de 2010. Algumas semanas depois, foi realizada reunião pessoal, com a 

apresentação das credenciais da pesquisadora e as intenções da pesquisa. Na ocasião, a 

pesquisadora foi inquirida se havia o intuito de publicar a pesquisa e em que meios, sendo 

solicitado o envio dos veículos mencionados para que fossem avaliados (Portal Intercom e 

outros de natureza acadêmica). Depois disso, foi solicitado o envio do questionário para 

avaliação da diretoria, tendo sido sugeridas alterações e, mesmo, vetos a algumas perguntas. 

Para que a pesquisa pudesse prosseguir, as modificações foram aceitas. Mesmo assim, depois 

de um silêncio de semanas por parte da empresa, o pedido foi negado, por telefone, em 28 de 

junho de 2010.  

Também a partir da indicação do Sintratel, uma segunda empresa foi contatada, mas 

sem sucesso. Depois, por intermédio de outros contatos da pesquisadora, também foram feitas 

solicitações, por telefone e por e-mail, para participação na pesquisa a outra duas centrais, 

uma das quais, por ter contrato de sigilo com clientes tentaria nos atender desde que houvesse 

                                                           
33 O valor do salário mínimo vigente à época (agosto de 2010) era de R$ 510,00. Entretanto, segundo informações do 
Sintratel, o piso dos teleoperadores não era o salário mínimo, mas o percentual referente às seis horas trabalhadas. Foi feito 
um acordo para que a categoria tivesse direito ao mínimo e, como forma de compensação pelos meses que o valor integral 
não havia sido pago, os trabalhadores receberiam R$ 5,00 a mais: R$ 515,00.  
34 O nome da companhia não será divulgado, justamente para que as portas desta não se fechem caso possamos prosseguir 
com a pesquisa. 
35 A socióloga do trabalho Selma Venco pesquisa há 12 anos as condições de trabalho dos teleoperadores. 
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a preservação de informações, e a outra, embora não tenha negado explicitamente, deixou de 

responder aos e-mails e de retornar as ligações. Como concomitantemente foi solicitado ao 

Call Center Osasco que não apenas consentiu em permitir que as trabalhadoras participassem 

no horário do trabalho como também disponibilizou os equipamentos e cedeu o espaço, no 

início de agosto de 2010, não houve necessidade de prosseguir com os outros contatos.  

A preocupação das empresas em não abrir suas portas para pesquisas acadêmicas por si 

só já nos leva a algumas indagações sobre o que não pode ser mostrado; sobre as condições 

desumanas desse trabalho e se elas estão desobedecendo às leis trabalhistas. Por que 

resultados de pesquisas que apontam para a necessidade de melhorias nas condições de 

trabalho em empresas desse setor se tornaram empecilho para a realização de outras 

pesquisas?  

Outra ponderação que este fato levanta é a de saber até que ponto a academia precisa 

aquiescer às exigências do setor corporativo para realizar seus estudos. Ora, o fato de uma 

empresa solicitar alterações e vetar perguntas já é uma forma de tolher as pesquisas 

acadêmicas e direcionar seus resultados. Esta experiência mostrou também que a 

reivindicação das corporações no sentido de haver mais aproximação entre a academia e as 

empresas pode não ser completamente válida. Pelo menos em um dos casos apontados acima 

ficou evidenciado que se a pesquisa não estiver de acordo com os direcionamentos 

estratégicos, ela não será permitida. Ou o que é ainda mais preocupante, a permissão só será 

concedida se os resultados forem positivos para a imagem e para os negócios desta. 

 

3.10  A pesquisa 

 

A primeira etapa do estudo, aplicação do questionário quantitativo, foi realizada nos 

dias 12 e 13 de agosto de 2010, em uma única empresa, cobrindo os dois turnos de trabalho 

existentes. E contou com a participação de 193 teleoperadoras. 

O objetivo foi traçar um mapa de consumo cultural; obter indicativos sobre suas 

posições quanto à condição feminina na sociedade e também sobre a permanência, ruptura e 

ou avanços concernentes às representações do feminino. Também buscamos reunir dados 

sobre a divisão social dos sexos.  

O questionário36 incluiu perguntas para delinear o perfil das trabalhadoras da empresa 

quanto à classe social, hábitos, escolaridade, estado civil, número de filhos, dupla jornada de 

                                                           
36 Ver questionário quantitativo nos Anexos  
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trabalho, quem é o ‘chefe’ da família e saber qual revista feminina ela leu no último mês. Esta 

última resposta determinou a escolha dos telejornais para realização do estudo de recepção, 

excluindo as revistas femininas, que perdiam em número para o telejornalismo (55,4% 

afirmaram se informar por meio de telejornais de duas emissoras: Rede Globo e Rede 

Record). Os detalhes dos resultados constam no capítulo de análises descritivas.  

A coleta das respostas se ancorou em suporte de informática, previamente estruturado, 

o que facilitou a obtenção dos dados. A descrição dos dados também contou com meios 

informáticos, possibilitando vários cruzamentos, seja de perfil, de consumo cultural ou de 

comportamento. 

A segunda etapa, entrevistas em profundidade, foi feita após a compilação dos dados 

obtidos na fase quantitativa, de modo que estes pudessem orientar a estruturação do roteiro, e 

realizadas com sete trabalhadoras da empresa, escolhidas aleatoriamente. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas. 

E devido ao formato de aplicação do questionário quantitativo, que exigiu a presença da 

pesquisadora na central de operação de telemarketing durante 24 horas, divididas em dois 

dias, acabamos por conseguir muitas informações sobre o fazer desses trabalhadores, que 

também constarão na análise descritiva. 

Após a coleta e consolidação dos dados da pesquisa, segue-se um trabalho de análise, 

interpretações e considerações, em que será confirmada ou não as hipóteses do estudo. 

 

3.11 Amostra e características  

 

O grupo de operadoras que respondeu ao questionário quantitativo foi extraído 

aleatoriamente, por um funcionário da área de suporte, da lista de trabalhadoras da empresa 

contratadas em regime CLT. O resultado foi uma lista com 230 nomes, enviada por e-mail 

para a pesquisadora, em 03 de agosto de 2010. O critério utilizado para compor esta lista foi a 

seleção aleatória dos nomes das operadoras, feita com o mouse do computador. Como a lista 

geral de nomes é dividida por supervisor, este funcionário pediu, no sistema, apenas a lista de 

mulheres, depois, selecionou com o mouse em média dez operadoras de cada supervisor, 

usando os comandos de copiar (do arquivo de trabalhadoras) e colar (para a lista de 

participantes da pesquisa). Esta lista de nomes, com a respectiva data de nascimento de cada 

uma consta nos anexos deste trabalho. 

O total de questionários respondidos foram 193, dos quais 191 foram respondidos por 

teleoperadoras que constavam nesta lista e dois deles por trabalhadoras que ficavam na central 
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de operação localizada na mesma sala em que o questionário foi aplicado e que faz a cobrança 

de débitos de clientes de uma grande rede varejista. Todas as trabalhadoras do turno da tarde 

que estavam presentes já haviam respondido e como ainda não tínhamos conseguido o 

número proposto inicialmente, que era de 200 questionários, solicitamos que outras 

participassem, mas já estava próximo ao horário de encerramento do turno (20h00) e foi 

possível contar apenas com mais duas participantes.  

Em função do tipo de pesquisa, a amostra se caracteriza como não-probabilística, tendo 

“representatividade social” (LOPES, 2005, p.145). Esse número de entrevistas deve apontar 

para as principais tendências e se mostra suficiente por se tratar de uma amostra que reúne 

mulheres do local que estamos pesquisando, a Grande São Paulo, e que trabalham na 

atividade pesquisada, em empresa especializada no setor observado.  

Ainda sobre a amostra há que se fazer uma ressalva. Durante o tempo que estivemos na 

empresa, soubemos, por meio de conversas com vários funcionários e também por meio de 

operadores que estavam na mesma sala em que o questionário foi aplicado, que existiam 

trabalhadores contratados como estagiários. Soubemos que as teleoperadoras nessa condição 

de contratação não participariam desta etapa da pesquisa por determinação da diretoria. 

Segundo fomos informados, esse outro regime de contratação, o estágio, faz parte de 

um convênio com escolas públicas da região e recruta força de trabalho entre os estudantes, 

que passam a trabalhar como estagiários, exercendo a mesma função e cumprindo a mesma 

jornada que os outros teleoperadores. Isso pôde ser constatado porque na central em que o 

questionário foi aplicado, duas jovens nos informaram que eram estagiárias. Elas chegaram e 

saíram no mesmo horário que os outros trabalhadores e exerciam a mesma função também. 

Essa observação só foi possível porque a pesquisadora estava ao lado delas e em decorrência 

da grande quantidade de horas passadas dentro deste call center. Estas teleoperadoras 

estagiárias eram do turno da tarde, o que permitiu presenciar além da rotina de trabalho, a 

saída para os intervalos de descanso e a volta, as práticas dos supervisores,‘camaradagens’ 

etc., e, principalmente, a hora de entrada e de saída, a mesma dos outros trabalhadores. 

A nova Lei do estágio37, a 11.788, sancionada em 25 de setembro de 2008, em seu Art. 

1o  diz:  

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos. 

                                                           
37 Para mais detalhes sobre a Lei do estágio, ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm  
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Outra característica da contratação de estagiários é a não criação de vínculo 

empregatício de qualquer natureza (Art. 3º.). A nova Lei também estabelece 

proporcionalidade do número de estagiários em relação ao número de funcionários (de cinco 

para um). Como não sabemos o número exato de estagiários que trabalham na System 

Marketing, não podemos afirmar se esta relação é respeitada, mas o fato de não incluírem os 

estagiários na pesquisa nos deixou com a indagação de ser legal ou não este tipo de 

contratação. O presidente do Sintratel, Marco Aurélio Oliveira, disse que não e respondeu, por 

e-mail, o seguinte sobre a questão: 

Somos contra a contratação de estagiários no Telemarketing, pois não existe 
curso superior nessa profissão. Entidade como o CIEE sempre tem tentando 
fazer acordos nesse sentido, e temos combatidos (sic) e denunciado esse tipo 
de ação. Até porque, alem (sic) da função do estagio (sic) de aprender na 
prática o curso superior exercido, o salário e (sic) mais baixo ainda, pois 
segue a lei do estágio.38 

 

3.12 O questionário quantitativo 

 

O questionário é uma técnica de coleta de dados em estudos científicos. “[...] são 

procedimentos que constroem empiricamente o objeto por meio dos fatos coletados.” 

(LOPES, 2005, p. 146). Pensado para mapear o perfil socioeconômico e cultural das 

trabalhadoras da System Marketing Consulting, o questionário foi dividido em temas: 

“Perfil”, “Na família”, “No trabalho”, “Consumo Cultural” e “Na sociedade”. O objetivo é 

conhecer quem são essas pessoas e obter algumas informações sobre o contexto em que 

vivem.  

Formado por 63 perguntas (62 de múltipla escolha e uma pergunta aberta), o 

questionário estava baseado na internet, o que permitiu que as respostas fossem enviadas 

automaticamente para o data center da empresa Light Solution que desenvolveu a estrutura 

tecnológica. 

 

3.12.1 O perfil 

 

Sobre o perfil, fizemos 11 perguntas fechadas: nome e endereço, idade, estado civil, 

escolaridade, cor, religião, se a teleoperadora estuda atualmente, a opção sexual, se ela tem 

filhos, quantos (esta, apenas para quem respondeu ‘sim’ à anterior) e se ela se considera 

dentro dos padrões estéticos da sociedade atual. 

                                                           
38 E-mails trocados entre a pesquisadora e o Presidente do Sintratel entre os dias 17 e 18 de outubro de 2010 
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A primeira questão foi feita para identificar as respondentes e como forma de validação 

da pesquisa. As perguntas sobre idade, estado civil, escolaridade, cor, religião, se tem filhos e 

quantos tinham o objetivo de extrair o perfil social. Estabelecer o perfil do grupo estudado é 

muitas vezes básico para entender questões mais complexas. Além disso, estas informações 

são ‘saídas’ clássicas estabelecidas nas Ciências Sociais e permitem realizar diversos 

cruzamentos com outras variantes. Os dados ajudam também a reunir características para 

identificá-las. 

Fomos a campo com a informação de que os trabalhadores de telemarketing eram 

jovens, uma fase da vida que é destinada, em nossa sociedade, aos estudos. Por isso, 

precisávamos saber se estas trabalhadoras estudavam. Este dado também, dependendo da 

resposta obtida, pode indicar diferenciações importantes na trajetória profissional, em razão 

das condições de acesso ao estudo e consequentemente à conquista futura de postos de 

trabalho melhor remunerados.  

Já a questão estética, embora totalmente subjetiva, também se deveu às informações 

prévias que tivemos, na entrevista com o Sintratel e nas pesquisas de Venco (2009) de que os 

call centers são locais que empregam pessoas fora dos padrões estéticos dominantes, qual 

seja: magras, bonitas, brancas etc. A resposta também pode nos dar um indicativo da 

autoimagem dessas mulheres.  

 

3.12.2 A Família 

 

O segundo bloco contou com 14 questões sobre a família e a forma de organização 

familiar. O processo de socialização começa na família, “uma instituição que evoluiu 

conforme as conjunturas socioculturais.” e “um importante elemento na determinação dos 

destinos pessoais e sociais, nas trajetórias educacionais e profissionais dos sujeitos” 

(SETTON, 2002). Trata-se de um lugar social onde aprendemos nossas primeiras lições sobre 

mundo, sobre as afetividades e sobre a construção das relações de gênero. 

A questão 12, sobre quem é o responsável pelo sustento da família tinha dois objetivos, 

saber se a responsabilidade pelo sustento familiar ainda é do homem ou se isto está mudando. 

E também se a renda dessas jovens trabalhadoras era ‘complementar’ à renda familiar e por 

isso poderem trabalhar em troca de um salário baixo. 

A pergunta 13, ‘Quem você acha que deveria ser responsável pelo sustento da casa?’, busca 

saber se o ideário de que são os homens os responsáveis pelo pagamento das despesas da casa 

ainda se mantém e também se as mulheres que sustentam a casa o fazem por falta de alternativa. 
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A pergunta 14, ‘Quem cuida do seu filho enquanto você trabalha?’ busca saber como as 

mães que trabalham lidam com a questão. O cuidado com os filhos, com idosos e com doentes 

na família ainda é uma responsabilidade atribuída principalmente às mulheres. Uma 

permanência que se mantém apesar do trabalho fora de casa. 

‘Quando seu filho fica doente, quem leva ao médico’, complementa a pergunta anterior, 

indicando de forma mais explícita a quem é atribuída tal responsabilidade. A pergunta 16, ‘Se 

você pudesse, deixaria de trabalhar para ficar em casa?’ visa verificar se o ideário de família 

operária descrito por Bosi permanece na visão e nas representações dessas trabalhadoras que 

podem ser chamadas de ‘infoproletárias’ ou info-operárias. “[...] pensam que o lugar da 

mulher é em casa, e sua situação é aceita como provisória devido às necessidades da família. 

Para Luiz Pereira, o ‘não-trabalho fora’ das mulheres [...] constitui padrão cultural 

altamente prezado pelo operariado.” (2008 (1972), p. 123) 

Saber quem paga a conta quando sai faz parte desse conjunto de perguntas que pretende 

entender como as famílias se organizam quanto aos papéis sociais. 

As duas outras que se seguem são sobre a questão financeira. Uma indaga sobre a 

condição social e a outra sobre se o salário atende às necessidades da família. A ideia é 

compreender a condição econômica que estas mulheres vivenciam em suas casas e ter 

subsídios para compor o contexto em que vivem. 

Também perguntamos quanto tempo gastam com o transporte para o trabalho. 

Decidimos incluir essa questão no bloco que trata da família porque entendemos que o tempo 

gasto implica em uma série de desdobramentos: onde vivem; possíveis dificuldades que 

enfrentam para chegar ao trabalho; horas que são consumidas e que poderiam ser empregadas 

no estudo ou qualificação; em outras tarefas e, mesmo, no descanso. 

A pergunta 20, ‘Com quem você mora’, é um preâmbulo para as próximas, que tratam 

sobre as tarefas domésticas. Dependendo da resposta, podem ser relacionadas com as 

perguntas ‘Quem limpa a casa?’; ‘Quem faz a comida?’; ‘Quem lava a roupa?; ‘Quem faz 

compras no mercado?’, que tratam essencialmente da divisão sexual do trabalho. As tarefas 

domésticas se configuram em trabalho não-remunerado e destinado preferencialmente às 

mulheres, segundo pesquisas, é um fator que as sobrecarrega; reduz as horas de estudo, de 

lazer, de instrução e de dedicação à melhoria de sua condição na empresa. Embora em sua 

maioria sejam jovens, as perguntas buscam entender se essa atribuição continua passando de 

mãe para filha.  

Todas estas questões fazem parte do contexto e das vivências dessas trabalhadoras e, 

como tal, articulam-se na produção de sentidos. Dizem respeito ao tempo fora do trabalho 
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remunerado e às preocupações que essas trabalhadoras enfrentam em seu dia-a-dia. São essas 

experiências que são levadas para o mundo do trabalho e lá se articulam com vivências 

próprias desse espaço. É esse contexto familiar que queremos entender. 

 

3.12.3 O Trabalho 

 

O terceiro bloco, com mais 23 questões, diz respeito ao trabalho. Esse conjunto de 

perguntas tem especial relevância por ser um dos principais eixos de que trata a presente 

pesquisa. Assim, era preciso coletar dados que garantissem a construção de um panorama 

sobre as relações, a organização, as vivências e o próprio stress no trabalho. 

Começa na pergunta 26 que indaga há quanto tempo trabalha com o telemarketing. Em 

seguida, perguntamos há quanto tempo trabalha na empresa e a função. Essas perguntas visam 

confirmar ou não a alta rotatividade presente no setor. Segundo informação obtida em 

entrevista com o presidente do Sintratel, Marco Aurélio Oliveira, os call centers têm alta 

rotatividade e os trabalhadores permanecem, no máximo por dois anos na empresa.  

Marco: É muito rotativo, mas ele continua no setor. 
P: No setor. E na empresa, quanto tempo? 
Marco: Na empresa é dois anos. No máximo dois anos. 

 

Também perguntamos sobre o salário, o regime de contratação e as horas trabalhadas. 

Embora estas questões tivessem sido delimitadas na entrevista com o presidente e a vice-

presidente do Sintratel, achamos interessante saber se a empresa seguia a prática estabelecida 

em Lei. 

Saber o que o trabalho representa na vida dessas profissionais foi uma pergunta-chave. 

A questão “Você trabalha” continha seis alternativas que cobriam afirmativas sobre o sustento 

próprio; próprio e dos filhos/família; ter uma ocupação; realização profissional; sustento de 

outros e por o trabalho ser parte importante da vida. A ideia é capturar o sentido que o 

trabalho tem para o grupo estudado. 

Em seguida, perguntamos qual a maior dificuldade que elas encontram no trabalho. A 

resposta deve caracterizar o tipo de problema que elas enfrentam e, como incluem alternativas 

que apontam para problemas relacionados à organização do trabalho, talvez seja possível 

perceber que há uma forte correlação entre as dificuldades e o modo como o trabalho está 

organizado, que é um dos nossos pressupostos. 

A pergunta 34 ‘Em sua opinião, como a mulher deve se comportar no trabalho?’ e a 37 

‘Das alternativas abaixo, qual a que você acha mais incorreta na postura de uma mulher no 
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trabalho’, incluíram alternativas que contemplavam permanências, avanços e retrocessos. 

Nossa intenção era tratar das representações sobre a mulher no mundo do trabalho. É comum 

ouvirmos que são as próprias mulheres as mais conservadoras e machistas39. Será? 

Também em busca de indícios sobre a organização do trabalho e das razões de 

sofrimento apontadas na revisão bibliográfica, perguntamos sobre as metas e como elas fazem 

para cumpri-las, nas perguntas 35 e 36. 

Ainda sobre representações da mulher no mundo do trabalho, quisemos saber como 

essas teleoperadoras se consideram, enquanto profissionais (pergunta 38); se elas se 

consideram realizadas na profissão (pergunta 39) e o que este trabalho representa para elas? 

(pergunta 43). Na sequência, fizemos perguntas sobre elas terem ou não amigos no trabalho 

(pergunta 40); se trocam ideias sobre o trabalho com as colegas (pergunta 41) e se trocam 

ideias sobre outros assuntos (pergunta 42). Por mais prescrito que seja o trabalho no 

telemarketing, as pessoas humanas conseguem espaços para se comunicar, para trocar, para 

construir relações. Queremos indicativos sobre essas relações sociais. 

Perguntamos de onde procedem as informações que elas consideram mais úteis para o 

trabalho (pergunta 44), com o objetivo de saber de onde vem seu repertório utilizado no 

trabalho. Perguntamos sobre o que causa mais stress (pergunta 45), a fim de verificar as 

condições de trabalho e confirmar ou não os dados que obtivemos durante a revisão 

bibliográfica. E também a contrapartida: o que elas fazem quando pessoas estressadas ligam 

(46); como elas consideram que realizaram um bom trabalho (47) e uma de ordem técnica: ‘O 

que mais ajuda a fazer um bom atendimento?’ (48). A ideia é problematizar a percepção que 

essas trabalhadoras têm sobre a sua condição e que instrumentos ou técnicas usam para 

superar as dificuldades. 

 

3.12.4 Consumo cultural 

 

Qual é o repertório cultural dessas mulheres? Por que elas fazem determinadas escolhas 

de consumo e não outras? Estas são as principais indagações que pretendemos encaminhar no 

quarto bloco do questionário, que contêm oito perguntas que cobrem assuntos como tempo 

livre, lazer, programas que assistem na televisão, como se informam, que assuntos interessam, 

                                                           
39 Esta é uma constatação oriunda da vivência. Escutamos em muitos lugares a colocação de que as mulheres são as mais 
machistas. Encontramos várias citações na internet que mostram esse imaginário. Seguem algumas: 
http://avezdasmulheres.wordpress.com/2008/12/27/mulher-machista-o-que-mais-tem/; 
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091105062330AA1edGl. http://glaucocortez.com/2010/08/09/eleicoes-
2010-sera-que-as-mulheres-sao-mais-machistas-do-que-os-homens-na-hora-do-voto/. Acesso em 07 abr. 2011;  
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meio de comunicação preferido. E duas sobre as revistas femininas: Qual elas leem e com que 

frequência. 

As questões que trataram dos meios de comunicação que elas consomem determinaram 

não somente a partir de qual veículo faríamos o estudo de recepção como apontaram para a 

necessidade de mudança do mesmo. A ideia inicial era fazer um estudo de recepção com as 

revistas femininas, mas este se mostrou inviável por não conseguir chegar a um título que 

representasse uma maioria. Por exemplo, 15,5% leem Contigo; 14%, Capricho, mas há uma 

dispersão grande entre Gloss, Atrevida, Marie Claire, Nova e outras, com percentagens que 

variam de 6% a 10%. Se escolhêssemos fazer a segunda etapa da pesquisa apenas com as 

leitoras de uma dessas revistas, poderíamos incorrer num equívoco de representatividade. Por 

outro lado, o questionário indicou que os telejornais tinham mais expressividade entre elas: 

55,4% usam o meio para se informar e, na televisão, 53% disseram preferir os noticiários, 

quando perguntados sobre que programas assistem. Embora a Internet tenha sido o meio 

preferido, 39%, na pergunta aberta que pedia que indicassem o meio de comunicação 

preferido, constatamos, durante as entrevistas em profundidade, que a internet basicamente é 

utilizada para conversar com os amigos.  

 

3.12.5 Na sociedade 

  

 O quinto e último bloco de perguntas trata de questões e preocupações dessas 

mulheres em relação à família, ao relacionamento afetivo, ao trabalho e ao fato de ser mulher 

na contemporaneidade. Buscam apontar como pensam sobre as várias atribuições da mulher 

na sociedade de nosso tempo. 

 

3.12.6 Entrevista como técnica 

 

A entrevista é uma técnica que visa a buscar informações por meio do contato face-a-

face, numa situação de comunicação direta, com vistas à aproximação e ao inter-

relacionamento humano. O objetivo da utilização da técnica da entrevista qualitativa é 

procurar percepções e informações que permitam analisar as representações do feminino, os 

pontos de vista dessas trabalhadoras sobre a condição das mulheres no mundo do trabalho.  

Por meio de um roteiro semi-estruturado que também incluiu questões sobre como 

essas profissionais veem o mundo do trabalho, como se apropriam dos discursos corporativos, 
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como se dá a re-leitura das notícias a partir dessa mediação e levantar indícios que ajudem a 

entender a produção de sentidos. 

Fizemos o possível para que as entrevistas fossem em local que deixasse as 

entrevistadas confortáveis e seguras e em horário previamente agendado de forma a permitir o 

melhor aproveitamento desse momento. O roteiro de perguntas foi montado em função dos 

objetivos que buscamos. E os traços impressos na linguagem dessas mulheres serão 

observados com o intuito de compreender a complexidade que envolve a produção de 

sentidos. Essa observação levará em conta que, para as Ciências Sociais  

os fatos não devem se impor absolutamente como verdade – como se 
impõem nas práticas sociais correntes – e deve-se fazer um esforço para 
observá-las, isto é, colocar os fatos em seu lugar teórico, como ‘dados’, 
estabelecendo-se uma passagem dos fatos aos dados e vice-versa. (LOPES, 
2005, p. 128) 
 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas pela própria pesquisadora. 

 

3.12.7  Operacionalização e instrumentos 
 

O Call Center Osasco disponibilizou quatro micros, localizados em uma das salas onde 

funciona a operação de cobrança de uma grande rede varejista. Esses micros ficam na lateral 

direita dessa grande sala, na fileira de estações de trabalho do suporte, que eram as únicas 

com acesso à internet. Mesmo nestes computadores foi necessário que o supervisor 

introduzisse sua senha para que a pesquisadora pudesse acessar o questionário na web. 

O questionário foi previamente disponibilizado na Internet por meio de links com IDs 

(números de identificação) únicos, para evitar que uma operadora respondesse sobre o 

questionário de outra. Assim, a empresa, que desenvolveu o questionário eletronicamente, 

enviou no dia anterior 250 links, que foram distribuídos pela pesquisadora nas quatro 

máquinas e apagados assim que usados. 

No término do primeiro dia, para não deixar os links registrados nas máquinas 

utilizadas, a pesquisadora apagou todos os arquivos e usou as ferramentas do sistema para 

limpar o histórico das páginas visitadas na internet e também os links, de modo que outras 

pessoas, durante sua ausência, não pudessem utilizá-los. Também foi solicitado à empresa que 

desenvolveu o software do questionário eletrônico que deixasse indisponível o acesso durante 

a noite. Além disso, toda e qualquer resposta era registrada no sistema com o horário e o IP da 

máquina para evitar qualquer tipo de contaminação. 
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No segundo dia, mais 150 novos links com IDs únicos foram criados e levados em 

dispositivo de armazenagem e transporte pela própria pesquisadora à System Marketing, que 

dividiu em quatro partes e instalou nas quatro máquinas disponíveis, como foi feito no 

primeiro dia. 

Esses cuidados foram tomados para que não houvesse contaminação da amostra por 

pessoas que não estavam no grupo escolhido para o estudo. E também para que a empresa não 

desistisse de participar do segundo dia de aplicação do questionário (que não foi previsto 

inicialmente), uma vez que havia um número grande de questões sobre as condições de 

trabalho, cujas respostas são essenciais para reflexões a respeito da importância do trabalho 

como importante mediação. 

No primeiro dia, assim que a pesquisadora chegou à empresa, uma assistente do diretor, 

que permitiu a realização da pesquisa, apresentou a funcionária que iria auxiliá-la, trazendo as 

trabalhadoras que participariam, da operação para a sala em que seria realizada a pesquisa. 

Quatro por vez.  

Principalmente no turno da manhã, não houve um fluxo contínuo dos grupos trazidos, o 

que gerou atraso na programação inicial que previa 200 questionários respondidos em um 

único dia, o que logo ficou evidente não seria possível. 

Essa falha na logística, por vezes, deixou os quatro micros sem nenhuma operadora 

respondendo. Outras vezes, os grupos ficavam esperando sua vez de participarem. Este 

segundo fato foi importante porque a pesquisadora pôde conversar com quase todas as 

mulheres e saber um pouco mais sobre o trabalho delas e de suas vidas. À tarde, foi mais 

rápido e a funcionária que a acompanhou trazia com mais presteza as operadoras para 

responder, de modo que foi possível conversar com todas estas mulheres. 

Para todas as trabalhadoras foi explicado que se tratava de uma pesquisa acadêmica da 

Universidade de São Paulo, desvinculada da empresa e cujo objetivo era estudar 

comunicação, trabalho e mulheres. Elas também foram orientadas a incluir se trabalhavam em 

telemarketing ativo, receptivo ou híbrido, logo após o nome. Pergunta que se mostrou 

relevante logo nas primeiras conversas com as teleoperadoras. Vimos a possibilidade de poder 

relacionar o maior nível de stress e as condições mais ou menos favoráveis de trabalho ao tipo 

de operação. 

Após as instruções, cada uma seguia para um micro e respondia às questões. Em média, 

elas levavam 15 minutos para responder. Umas eram mais rápidas e outras bastante lentas, o 

que também acabou por acarretar espera dos grupos subsequentes, colaborando também para 
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que a pesquisadora pudesse conversar com as trabalhadoras que aguardavam sua vez para 

responder. 

O fato de a pesquisadora estar presente permitiu a solução de dúvidas e maior interação 

com essas mulheres. Uma dúvida frequente na hora que estavam respondendo o questionário 

era sobre a preferência sexual. Elas tinham dúvida sobre o significado das palavras 

‘heterossexual’ e ‘homossexual’. A pergunta, dita em voz mais baixa, era: “Eu gosto de 

homem. Qual eu respondo?”  

Algumas vezes, a pesquisadora era chamada para saber se podiam responder mais de uma 

alternativa, principalmente nas perguntas ‘Qual a maior dificuldade que você encontra no 

trabalho’ e “O que causa stress no trabalho’. A indagação, muitas vezes, era “Pode responder 

todas?”A pesquisadora procurava dar a mesma resposta: “Responda aquela que mais afeta você.” 

Algumas trabalhadoras chegavam assustadas, pensando que iriam ser advertidas ou 

demitidas. Outras, principalmente no período da tarde e no segundo dia, afirmaram saber do 

que se tratava porque a presença da pesquisadora e a realização da pesquisa já haviam se 

espalhado pela empresa. 

 

3.12.8  Coleta das notícias nos telejornais 

  

Os vídeos das matérias dos telejornais exibidos foram extraídos dos portais das 

emissoras de televisão, Rede Globo e Rede Record, com o software aCatcher, que permitiu 

‘baixar’ os arquivos do portal G1 e o RealPlayer para fazer o download dos vídeos do portal 

R7. A opção pela extração via internet ao invés de gravação se deveu principalmente porque 

nos dias em que foram realizadas as entrevistas, a pesquisadora não conseguiu chegar a tempo 

para gravar os telejornais, devido à distância e ao trânsito. 

Gravamos oito dias dos telejornais, de 26 de novembro a 03 de dezembro de 2010. 

Pretendíamos iniciar em 27 de novembro, mas como a semana em que foram realizadas as 

entrevistas foi marcada por acontecimentos policiais no Rio de Janeiro de grande repercussão 

nacional, achamos interessante incluir o dia 26, para contextualizar os fatos. 

 

3.12.9 Os telejornais que faremos o estudo de recepção 

 

Os dados do nosso levantamento quantitativo mostraram que o grupo de mulheres 

estudado se informa por meio de telejornais, em sua maioria, 55,44%. E apesar de 30% delas 
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se informarem pela internet, segundo os dados apurados, as entrevistas em profundidade 

indicaram um uso diferente da internet, conforme já apontamos. 

A seguir, faremos uma rápida localização dos três telejornais, dos quais faremos o 

estudo de recepção de algumas notícias. 

 

3.12.9.1 Jornal Nacional 

Figura 5 – Logomarca do Jornal Nacional 

 

 

Em setembro de 1969, o Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez. Atualmente, é 

transmitido por volta das 20h30 para todo o Brasil e seus apresentadores são William Bonner 

e Fátima Bernardes. A média de pontos de audiência do Ibope, em 2010, foi de 29,840. (Cada 

ponto no Ibope corresponde a cerca de 60 mil domicílios na Grande São Paulo). 

 

3.12.9.2 Jornal da Record  

 

Figura 6 – Logomarca do Jornal da Record 

 

 O Jornal da Record, da Rede Record de Televisão, vai ao ar para todo o País, às 19h 

de segunda a sábado, com variação de 30 a 60 minutos de duração. Seus apresentadores são 

Ana Paula Padrão e Celso Freitas. O blog da emissora (http://www.recblog.com.br/) informa 

que a o programa teve média de 11 pontos e pico de 14, em março de 2011. 

 

 

                                                           
40 Disponível em: http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/jornal-nacional-encerra-2010-com-pior-audiencia-da-
historia-20110105.html Acesso: 13 mar. 2011 
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3.12.9.3  Fala Brasil 

Figura 5 – Logomarca do Jornal Fala Brasil 

 

  

O Jornal Fala Brasil, também da Rede Record de Televisão, é transmitido às 8h30 da 

manhã, de segunda a sexta-feira, com 55 minutos de duração, e aos sábados, com 90 minutos. 

No ar desde 1990, atualmente o Fala Brasil é apresentado por Roberta Piza e Thalita Oliveira 

(edição diária) e Eduardo Ribeiro e Patrícia Costa (edição especial). Segundo o blog da 

emissora (http://www.recblog.com.br/), “O programa jornalístico da Record conquistou o 

primeiro lugar no ranking geral das audiências. No horário em que foi ao ar o Fala Brasil 

registrou 7 pontos de média, 26% de share e 9 pontos de pico”. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 Análise descritiva: dados apurados, conhecer o contexto  

 

No primeiro dia da fase quantitativa foram respondidos 94 questionários, abrangendo 

os dois turnos de trabalho existentes na System Marketing: das 7h40 às 13h40 e das 13h40 às 

20h00. No segundo dia, foram 101. 

Inicialmente, a previsão era de que fosse possível aplicar 200 questionários, em um 

único dia, o que se mostrou inviável, principalmente pela demora na chegada das 

trabalhadoras até à central em que o questionário estava sendo respondido, principalmente na 

parte da manhã. Por isso, foi solicitado à assistente do diretor a continuidade da pesquisa por 

mais um dia. Com o consentimento da diretoria, voltamos  no dia seguinte. 

O tempo de permanência da pesquisadora na empresa foi de pouco mais de 24 horas. 

Aproximadamente 12 horas no primeiro dia e 12 horas no segundo. Sendo acompanhada, 

durante esse período, por duas funcionárias da área ‘motivacional’, uma do turno da manhã e 

outra do turno da tarde. 

 

4.2  Caderno de campo: observações de um fazer 
   

As considerações que se seguem foram possíveis porque a pesquisadora teve permissão 

da empresa para acompanhar os respondentes in locu e foram extraídas das observações de 

seu caderno de campo, feitas durante a aplicação do questionário quantitativo. Recuperamos 

algumas observações interessantes no percurso de ida e volta à casa das mulheres, na periferia 

de Osasco, que participaram da segunda fase da pesquisa de campo e também da observação 

da casa das entrevistadas. 

 
4.3  Práticas no call center 

 

A possibilidade de estar presente na hora da aplicação do questionário quantitativo foi 

muito importante para conhecermos o funcionamento do call Center, a rotina de trabalho dos 

atendentes, as camaradagens, conflitos e outros detalhes que jamais teríamos acesso se não as 

presenciássemos. Assim, recuperamos algumas observações que interessam para este trabalho 

e as discutimos a seguir. 

Na primeira manhã da aplicação do questionário, em 12 de agosto de 2010, depois de 

sermos conduzidos ao local em que estavam os quatro computadores que seriam usados para 

as teleoperadoras responderem ao questionário, fomos surpreendidos com um sorteio na 
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central. A supervisora tinha um pote de vidro transparente com papéis dobrados e pediu para 

um dos operadores sortear. Lá se encontravam as tarefas que os teleoperadores ou ela mesma 

teriam que cumprir e que, pelo que presenciamos, poderiam ser “pagar um mico’ como fazer a 

‘dança do creu’; cantar a música ‘Fiorentina’, dançar na ‘boquinha da garrafa’. Podiam ser 

também outras, como trocar de PA com o colega X em 10 segundos para não pagar mico ou a 

simulação de uma ligação, em que um atendente simula ser o cliente e o outro demonstra 

como faz a abordagem. Todos paravam o trabalho e ficavam em pé para ver e ouvir o que os 

dois falavam. 

Nesta manhã, dois incidentes mostraram o constrangimento que a brincadeira, cujo fim 

seria o de descontrair e o de diminuir a tensão, pode causar. Uma das trabalhadoras, 

aparentemente bastante nova, recusou-se a pagar o mico de cantar a música ‘Fiorentina’, 

dizendo que podia pedir qualquer outra coisa, mas que ela não cantaria. A supervisora deu 

uma bronca e disse que a equipe era composta por tantos operadores, mas somente x (uma a 

menos) participam. Ficou clara a reprovação da supervisora quanto à atitude da moça. Um 

pouco mais tarde, a mesma supervisora deu uma bronca sonora em outra moça do seu grupo, 

durante outro sorteio de micos, por esta estar com o celular na mão. Ela repreendeu com 

dureza e ordenou que a jovem o guardasse imediatamente porque, segundo suas palavras: ‘Dá 

processo’. 

Uma das questões que se apresenta sobre estas iniciativas com o fim de aliviar o stress, 

de propiciar momentos de descontração etc. é o quanto a empresa quer gerir o descanso do 

outro. Se a empresa sabe que o trabalho é estressante e a pausa é importante para manter o 

equilíbrio, por que, ao invés de promover o que ela acha que é interessante para a força de 

trabalho, não dá mais pausas e permite que os trabalhadores gerenciem esse tempo como 

melhor lhes aprouver? Mas, ao contrário, cria situações constrangedoras e até vexatórias para 

muitos trabalhadores.  A ingerência de formas de descontração mostra que é mais uma forma 

de controle do capital sobre a força de trabalho. 

No turno da tarde, a pesquisadora presenciou a simulação de um atendimento, com 

direito a correções e a elogios. Todos os teleoperadores pararam o atendimento e se 

aproximaram dos dois que iriam encenar. Um terceiro atendente fazia o som do telefone com 

a voz: ‘trim, trim’. O teleoperador que foi sorteado para ser o atendente dizia o script inicial 

ao qual a atendente respondia como se fosse uma cliente. Toda a conversa, então, era dirigida 

para dificultar ao máximo a resposta do atendente e colocá-lo em situações difíceis. No final, 

o supervisor apontou os erros e acertos do teleoperador, que se saiu muito bem segundo ele. 
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Também soubemos que era proibido às mulheres usar mini-saias e blusas que deixam a 

barriga à mostra, bem como sandálias que mostram o peito do pé. Esta última regra, pelo que 

observamos, não é seguida. Nos dois dias da aplicação do questionário fazia calor e vimos 

várias trabalhadoras com sandálias abertas, especialmente no modelo chamado de 

‘rasteirinha’ que deixa o pé bastante à mostra. 

Na empresa, situada em um galpão grande, separado por divisórias, formando dois 

andares de centrais de atendimento, havia dois refeitórios em que os operadores e operadoras 

ficavam durante as três pausas, uma de 20 e duas de dez minutos, para comer um lanche, 

descansar ou jogar conversa fora com algum colega. O café chegava em horários 

determinados e logo acabava.  

Também observamos que nas PAs não havia nenhum objeto pessoal como fotos, 

enfeites ou similares. Ao indagarmos a uma jovem teleoperadora, que não pôde participar do 

estudo por ser contratada como estagiária e que trabalhava na mesma sala em que o 

questionário estava sendo aplicado, fomos informados que não era permitido deixar nada 

sobre a PA. O celular é totalmente proibido e, embora exista uma espécie de prateleira, um 

compartimento escondido embaixo e no fundo da PA para guardar objetos pessoais, muitas 

meninas deixavam a bolsa, frequentemente uma mochila, no chão. Não foi difícil perceber a 

estratégia: poder perceber quando o celular vibrava e atendê-lo discretamente ou passar 

mensagens curtas, por meio do Short Message System (SMS). 

O único objeto que podia ficar sobre a PA é a garrafinha de água ou squizzi. Aliás, um 

dos presentes recebidos pelos operadores que participam das atividades. 

Apesar de serem proibidas as conversas, os operadores e operadoras, o tempo todo, 

trocam informações, conversam, falam com o(a) colega ao lado sobre os clientes que estão 

atendendo, fazem muxoxos e ‘caras’. Para tanto, afastam-se um pouco da mesa para ver o 

colega ao lado, aproximam-se da divisória para falar algo mais baixo. O mobiliário das PAs 

da operação que pudemos observar, sala onde foi realizado a primeira fase do estudo, eram 

mais antigos e separam menos as pessoas. Mesmo assim, para ver a pessoa à frente é 

necessário ficar em pé e para ver a pessoa ao lado, é preciso se afastar um pouco da mesa. 

Nessa operação especificamente, era feita a cobrança de uma grande rede de loja de 

varejo. E havia mais liberdade na abordagem. Seguir o script não era tão rígido e o ritmo era 

mais calmo. A resposta que obtivemos era porque esta operação ainda usava um sistema 

antigo, mas que logo seria substituído. Venco (2009c) compara os scripts em dois momentos 

das suas pesquisas realizadas nos bancos e afirma que há praticamente uma década, “o 

emprego rígido dos scripts inscritos nos softwares de atendimento, hoje, [...] ainda são 
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essenciais, mas seu uso é mais flexível.” E atribui esta flexibilização à percepção por parte das 

empresas que isto aumentaria as vendas: “Estas mudanças resultaram em ganhos de 

produtividade.” (2009C, p. 132) 

Nossa rápida passagem pela central permitiu que observássemos que a flexibilização 

existe em algumas operações e em outras, segundo relatos, é muito rígida. A utilização do 

script varia de acordo com o tipo de operação e, mesmo, com o supervisor. Devido à 

proximidade com a operação de cobrança da rede de lojas de varejo famosa, onde ficamos, 

muitas das trabalhadoras que vieram participar do estudo viram a tela (script) que guia o 

atendimento dessa operação e puderam ouvir como estes colegas falavam com os clientes. E 

ficavam surpresas com a ‘liberdade’ que eles tinham para negociar. “Esta nova forma de 

desenvolver o trabalho não prescinde da prescrição, permanecendo determinadas 

obrigatoriedades, além da saudação inicial, que consiste na identificação da empresa e do 

nome do operador.” (VENCO, 2009c, p. 132) 

Sobre esta ‘liberdade’, ao conversar com um rapaz que ficava no fundo da sala, muito 

próximo ao local de aplicação do questionário, ele disse à pesquisadora que o certo era ligar e 

perguntar pelo cliente, falando seu nome e sobrenome, antecedidos de ‘Senhor’ ou ‘Senhora’. 

Entretanto, se proceder dessa maneira, quem atende à ligação percebe que é cobrança e pode 

se recusar a atender ou mesmo dizer que não está ou que se mudou. Por isso, ele fazia as 

ligações, ou melhor, o sistema de automação de discagem liga quando ele clica sobre o nome 

do próximo contato que aparece em sua tela e o sistema faz a discagem. Quando a ligação era 

atendida, este teleoperador explicou que perguntava pela pessoa, chamando apenas pelo 

primeiro nome, simulando alguma intimidade. Desta maneira, conseguia falar com um 

número maior de clientes e, consequentemente, ter mais promessas de pagamento. A 

renormalização da norma na Ergologia. É o uso de si no trabalho pela economia do corpo, ao 

obter melhores resultados, ele evita stress. É a singularidade de cada um, nesse caso mais 

explicitada em virtude das condições mais livres para exercer a atividade. 

Este fato também sugere que a separação de quem organiza o trabalho e quem o 

executa, própria do modelo taylorista, deixa de fora a experiência do trabalhador, não leva em 

conta a ‘urdidura’. A técnica é concebida externamente à operação dos call centers. O 

consultor em organização do trabalho, Rémy Jean, afirma que “Pensar as técnicas em função 

do trabalho, normalmente isso deveria automaticamente querer dizer pensá-las com as 

pessoas que trabalham” (DURRIVE, DOLLÉ, JEAN ET al, 2007, p. 114) e que se deve 

“evitar a confusão entre níveis diferentes; como se concebem os dispositivos técnicos; como 
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os utilizamos e qual será a margem de manobra deixada ao usuário das técnicas na sua 

operação. Esta questão da margem de manobra parece-me ser uma questão crucial.” (p. 116) 

Durrive (2007) acrescenta que “A técnica é composta também pelas microdecisões que 

se tomam na confrontação com o real, isto é, diante do que efetivamente vai acontecer.” (p. 

115) 

Outra fala interessante que foi dita por uma operadora, que reclamava de algum 

problema que teve com um cliente, foi mais ou menos assim: “Quem não estuda está aqui no 

telemarketing; quem estuda, não.” Esta fala chamou a atenção por associar o trabalho em 

telemarketing a uma espécie de punição por a força de trabalho não ter estudado. E então, eles 

merecem o que passam. Esta é uma ideologia bastante presente na nossa sociedade que 

culpabiliza os trabalhadores por seus infortúnios, sem apontar para causas estruturais como 

econômicas e sociais, especialmente de acesso a meios, bem como a própria lógica do sistema 

capitalista que opera com mão de obra excedente e usa diversos meios para aumentar a 

extração de mais valia daqueles que estão empregados. 

Várias outras experiências foram possíveis porque a pesquisadora pôde ficar bastante 

próxima aos operadores e operadoras e conversar com certa liberdade com as trabalhadoras 

que participaram do estudo e também com outros trabalhadores. Esta interação permitiu, por 

exemplo, que algumas mulheres que responderam ao questionário apontassem sua filha que 

trabalhava nesta ou naquela operação; outras apontavam suas mães ou parentes. Essa prática 

nas contratações também foi extinta. Agora, tornou-se proibido contratar pessoas da mesma 

família. 

Também soubemos que a empresa está em processo de expansão e conseguindo atingir 

bons resultados. Durante a nossa permanência na empresa, muito se comentou sobre o prêmio 

PRC, programa promovido pela principal instituição financeira cliente, que premia os 

teleoperadores que mais recuperam crédito e também a empresa. O Call Center Osasco estava 

a caminho de ganhar pelo quarto ano consecutivo esta premiação. No segundo dia, inclusive, 

a empresa recebeu a visita de concorrentes ao prêmio que queriam entender porque uma 

empresa menor, considerando o tamanho de várias empresas de telemarketing, conseguia 

recuperar crédito como eles. Alguns diziam que era porque havia mais valorização dos 

trabalhadores. 

Essa afirmação também partiu de algumas operadoras, que disseram que a empresa era 

boa para elas. Parecia haver uma ambiguidade de sentimentos. Na operação dessa mesma 

instituição financeira, por exemplo, fomos informados de que o script é mais cobrado e que 

não se pode tirar um ‘s’, pois reflete na pontuação dos trabalhadores monitorados. Na sala ao 
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lado da qual ocupamos para aplicar o questionário, ficava a equipe de motivação, com cerca 

de quatro profissionais e mais 14 PAs de monitoramento dos atendimentos, onde os monitores 

ouvem e avaliam os teleoperadores, que sabem que são monitorados e recebem pontuação. 

Também fomos informados de que uma profissional da empresa cliente fica o dia 

inteiro na System Marketing ouvindo as ligações e sua avaliação precisa ser a mesma que a 

dos monitores. Por se tratar de operação de cobrança soubemos que as ligações são gravadas.  

As duas trabalhadoras que acompanharam a pesquisadora durante os dois dias desta 

etapa do estudo e que fazem parte da equipe de motivação também foram teleoperadoras por 

muitos anos, uma delas trabalhou por mais de 27 anos, sempre em vendas. Fato que ela relata 

com muito orgulho, afirmando que tudo o que ela possui veio do telemarketing. Em palavras 

similares, disse que ela é da época que ficavam cinco telefones sobre a mesa. Sua filha, 

atualmente, estuda Letras na USP e fala várias línguas. Tudo, segundo a ex-teleoperadora, 

conseguido com o telemarketing. 

Ambas demonstraram preocupar-se em aliviar o stress. A funcionária da área de 

motivação que auxiliou a pesquisadora na parte da tarde disse que o ‘motivacional’ inventa 

coisas diferentes o tempo todo para aliviar o stress, que é muito alto. Expansivas, chegam às 

salas brincando e ‘mexendo’ com todo mundo. 

Outro fato presenciado pela pesquisadora foi a solidariedade entre esta mesma 

funcionária da área de motivação e uma teleoperadora que comentou que não poderia ir ao 

médico porque o supervisor não permitiu. Ela precisaria faltar algumas vezes para fazer 

exames ou algo assim. A funcionária disse que tomaria providências e que tinha um jeito de 

levar o assunto a uma coordenadora que, segundo palavras dessa funcionária, é “muito gente”, 

indicando que esta era mais condescendente com os problemas vivenciados pela força de 

trabalho. 

 

4.4 Estudo etnográfico 

 

Por ter sido possível conversar com a maioria das mulheres que responderam o 

questionário, a pesquisadora pôde indagar sobre as condições de trabalho, o dia-a-dia no 

telemarketing, o que achavam daquele trabalho, como faziam para conciliar a vida pessoal e 

profissional, há quanto tempo trabalham com o telemarketing e o que achavam deste trabalho. 

Nestas conversas, muitas reclamavam da ‘grosseria’ de clientes, que as chamavam de 

‘burras’, ‘incompetentes’, entre outros xingamentos ainda mais vexatórios, como o relatado 

por uma moça, que ofendida com palavrões pesados teve que manter a polidez, embora tenha 
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afirmado que tinha vontade de responder. Elas justificavam dizendo frases muito próximas às 

que seguem: “Eles não entendem que nós só temos acesso àquele boleto de pagamento.” “Eles 

pensam que estamos ligando da empresa e querem que a gente vá procurar no arquivo.” 

Algumas diziam que encontram todo tipo de pessoa e que algumas são cordiais. Uma 

delas disse que recebem cantadas. Mas, o tratamento dado a estas trabalhadoras é, muitas 

vezes, desrespeitoso por parte das pessoas que ligam ou recebem ligações desse call center. 

Nas conversas sobre o que achavam da profissão que exercem e sobre o tempo que 

trabalhavam com telemarketing, foi possível perceber que a maioria tinha acabado de iniciar 

na profissão, algumas tinham um pouco mais de tempo, o que foi comprovado nos resultados, 

descritos mais à frente. Boa parte das mulheres que trabalhavam há mais tempo manifestaram 

um desejo forte de trocar de profissão. O curioso é que as mulheres com mais idade 

afirmavam que se tratava de uma oportunidade, mesmo. Três delas confirmaram que estavam 

retornando ao mercado de trabalho, depois dos filhos terem crescido. E o telemarketing se 

configura para elas a chance desse retorno. 

Algo curioso, explicitado nestas conversas, foi que as mulheres gostaram de participar 

porque davam sua opinião, mas também porque podiam ter uma folga do trabalho. A demora 

dos grupos anteriores para responder o questionário era quase que comemorada. Muitas delas, 

quando a funcionária da ‘motivação’ não estava perto, ficavam esperando as colegas 

terminarem para voltarem juntas ao trabalho. Aproveitavam para observar como os colegas 

daquela operação trabalhavam. 

No dia 13 de agosto, que foi uma sexta-feira, a equipe ‘motivacional’ instituiu o dia do 

‘horror’ e muitos trabalhadores estavam caracterizados de bruxas e bruxos, com máscara de 

monstro, chapéus estranhos, maquiagem simulando sangramentos, olhos roxos. Os melhores 

caracterizados concorreriam ao sorteio de dez minutos de pausa, 20 minutos de pausa, um dia 

de folga, sair uma hora mais cedo, emendar o feriado seguinte, que cairia numa quinta-feira, 

café da manhã com a diretoria. Tudo registrado em fotos pela equipe motivacional, que nos 

mostrou ações anteriores, como o dia do idoso, cafés da manhã entre outras ações. Uma das 

funcionárias da equipe motivacional que acompanhou a pesquisadora afirmou que sabia como 

era difícil ser operadora e que era preciso arrumar meios de ‘desestressar’. Este pareceu ser o 

objetivo, quase pessoal, dessas funcionárias, que demonstraram grande envolvimento com 

este propósito, inclusive ficando além do horário, correndo o dia todo, organizando cafés, 

encontros, festas, passeios. Ambas foram operadoras e trocaram a PA pelo trabalho de tentar 

tornar a vida de seus pares menos penosa mas, elas próprias, era possível notar também 

estavam  não perceberam o quanto trabalha sendo exploradas 
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No fim de semana que se seguiu aos dias da pesquisa, haveria um passeio, promovido 

pela empresa, para um sítio, com a possibilidade de levar familiares. Algumas trabalhadoras 

diziam que preferiam não participar. 

O mesmo ocorreu com várias teleoperadoras com as quais a pesquisadora conversou no 

dia do ‘horror’. Uma das moças, cujo grupo que a acompanhava, as outras três, estava todo 

caracterizado disse que não gostava dessas coisas e por isso não participava, complementando 

que achava ridículo. As trabalhadoras têm, teoricamente, a opção de não participar, mas há 

certa pressão, seja por conta das premiações, seja por conta de pressões do próprio grupo. 

A aparência física das teleoperadoras era diversificada, como em qualquer outro lugar. 

Havia meninas acima dos padrões estéticos, muitas eram magras, havia pessoas comuns, mas 

também muitas que não estavam dentro dos padrões estéticos hegemônicos em nossa 

sociedade, algumas obesas, muitas negras e uma pequena minoria que, pela aparência, 

dificilmente seria contratada para o atendimento face-a-face. 

Pudemos notar ainda que um número grande de mulheres que participaram da pesquisa 

tinha os cabelos muito longos e usava saia, indicando que seguiam a religião evangélica que 

proíbe que as mulheres cortem os cabelos e usem calça. Nos corredores, cruzamos com 

homens negros, obesos, um com deficiência de locomoção e um, que pela aparência e jeito, 

parecia ter optado pela homossexualidade. 

Um fato que chamou a atenção foi que os homens se concentram em outras funções 

como de planejamento e controle. Fisicamente também ficam ‘apartados’. Parece haver uma 

hierarquia, cuja base da pirâmide é o teleatendimento. Estes moços, todos muito jovens, 

usavam gravata e tinham mais regalias que os atendentes, como ter acesso à internet e sair de 

seus postos de trabalho na hora que querem. Os teleoperadores precisam estar em horário de 

pausa para isto. 

Para ir para o controle, é preciso fazer uma prova interna e ter o aval do supervisor. 

Conversamos com um supervisor do período da tarde sobre este concurso interno para 

promoção do quadro e soubemos que três rapazes participariam do próximo. Quando 

perguntamos por que somente homens, ele respondeu que nem havia notado. Essa hierarquia 

parece estar tão naturalizada que a prioridade são os homens. Em meio a tantas mulheres, pela 

regra da quantidade e da qualidade seria mais provável encontrar qualidade entre a maioria e 

não entre a minoria. 

 

 

 



115 

 

CAPÍTULO V 
 
5.1 O perfil das teleoperadoras do Call Center Osasco 

 

O levantamento permitiu delinear o perfil dessas trabalhadoras. O questionário 

quantitativo revelou que as mulheres que trabalham na System Marketing são, em sua 

maioria, jovens: 47% têm até 19 anos e 38%, estão na faixa etária de 20 a 29. Portanto, 85% 

das trabalhadoras têm até 29 anos. 

Figura 8 – Faixa Etária das teleoperadoras 

 

 

Quanto à cor, 45% se reconhecem como brancas; 42% como pardas e 11% como pretas. 

Podemos dizer, então, que 53% das trabalhadoras que compõem a nossa amostra são 

afrodescendentes, o que configura maioria. Esta porcentagem é muito próxima ao que 

Oliveira (2009), em sua pesquisa realizada na Atento de São Bernardo do Campo, em tese foi 

defendida em 2004, constatou que “Com idade entre 20 e 40 anos, (grande concentração 

entre 20 e 25), 50% dos entrevistados era negra.” (OLIVEIRA, 2009, p. 124) 

Figura 9 – Cor das teleoperadoras 
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Quanto ao padrão hegemônico estético, 5% se consideram abaixo dele e 2% disseram 

estar acima, enquanto 67% afirmam estar na média; 11% consideram que estão ‘Totalmente 

dentro dos padrões’ e 15% declararam que ‘Isso não tem a menor importância’. Na nossa 

pesquisa, pelo menos quanto à autoimagem, o grupo de mulheres estudado não se considera 

fora dos padrões estéticos predominantes na nossa sociedade. Uma expressiva maioria afirma 

estar na média, totalmente dentro ou acima de tais padrões. 

 

Figura 10 – Padrões estéticos 

 
 

O estado civil mostrou o que era esperado para a faixa etária, composta 

majoritariamente por jovens mulheres entre 18 e 24 anos, conforme números da ABT  já 

mencionados. 47% delas, como vimos, têm 19 anos ou menos. Assim, 69% delas são 

solteiras.  

Figura 11- Estado civil 
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Ao cruzarmos os dados sobre o estado civil e se elas têm filhos, soubemos que 15 

jovens são mães e se mantêm solteiras, quase 8% do total. Do grupo de mulheres estudado, 

29% do total têm filhos.  

 

 

 

Figura 12 – Estado civil e filhos 

 

 

 

 

Também buscamos identificar a faixa etária das mães. Este dado pode ajudar a entender 

a dificuldade em se manter nos estudos, porque ser mãe normalmente se configura em mais 

uma responsabilidade para as trabalhadoras e, dependendo da idade em que a maternidade 

ocorre, pode implicar no afastamento provisório ou permanente dos estudos, especialmente 

para as que assumem os filhos, sozinhas. 

Assim, nas duas faixas etárias ‘Até 19 anos e ‘De 20 e 29 anos’, que são as que 

normalmente são destinadas ao estudo, 6% e 39%, respectivamente têm filhos. Nas faixas 

etárias seguintes, ‘De 30 a 39 anos’, 86% têm filhos; ‘De 40 a 49 anos’, 58% e das três 

teleoperadoras que estão na faixa etária ‘De 50 a 59 anos’, todas têm filhos. 
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Figura 13 – Filhos até 19 anos 

 

 

Na nossa amostra, a porcentagem de jovens com até 19 anos com filhos é inferior às 

estatísticas do Registro Civil de 2009, que dá conta que a proporção de nascimentos de mães 

com idade entre 15 e 19 anos em todo o país era 18,2%. Sendo que o grupo etário que 

concentra o maior número de nascimentos é o de 20 a 24 anos, com 28,3%. Em São Paulo, o 

grupo que concentra maior número de filhos, ainda segundo este levantamento, é o que vai de 

25 a 29 anos, 26,3%.  

Das cinco mães com até 19 anos, três não estudavam à época da pesquisa, e das duas 

que estudavam, uma não havia terminado o segundo grau (ou ensino médio) e outra apontou 

sua escolaridade como segundo grau completo.  

Na faixa etária seguinte, de 20 a 29 anos, 29 trabalhadoras (39% das 73) possuem filhos 

e destas, apenas quatro estavam estudando quando o questionário foi aplicado. 

Figura 14 – Filhos de 20 a 29 anos 
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Portanto, 25 das mães com 20 a 29 anos (34% do total de teleoperadoras nesta faixa 

etária) pararam de estudar e destas, 16% não terminaram o ensino médio e 8% deixaram de 

estudar depois de ter iniciado o nível superior. 

 

Figura 15 – Escolaridade das mulheres de 20 a 29 anos, filhos e não estudam 

 

 

Das 193 trabalhadoras que compuseram essa amostra, 70% não têm filhos e 56 delas 

(30%) têm, sendo que 60% destas têm apenas um; 27% têm dois; 9% têm três e 2% têm 

quatro e a, mesma porcentagem, têm cinco. 

 
Figura 16 – Número de filhos 

 
 

Das trabalhadoras com filhos, na faixa etária ‘Até 19 anos’. Nenhuma das cinco é 

responsável pelo sustento da casa. Duas delas se interessam pelo mercado de trabalho e duas 

por saúde e beleza, enquanto uma por política. Quatro têm segundo grau completo e uma 
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incompleto. Duas têm como principal aspiração ‘Ter outra profissão’, uma quer ‘Fazer curso 

universitário’, uma quer ‘Ser respeitada’ e outra quer ‘Conquistar a liberdade’. 

61% das mulheres entre 20 e 29 anos, que somam 74 e representam 38% do grupo 

pesquisado, não têm filhos. Das 29 que são mães (39%), 11 são solteiras. Cinco delas são 

responsáveis pelo sustento da casa; duas afirmaram que são suas mães que sustentam a casa. 

Nos outros casos são os pais, o pai ou a mãe os responsáveis.  

Sobre a opção sexual, 2% se declararam homossexuais ou bissexuais; 7% preferem não 

falar e 91% disseram ser heterossexuais. 

Figura 17 – Opção sexual 

 

A escolaridade foi algo que nos chamou a atenção e indicou que era um assunto que 

precisávamos investigar um pouco mais. Embora, 73% das teleoperadoras tenham o segundo 

grau completo; um número bastante elevado afirmou não estudar no momento em que 

responderam ao questionário: 72%. 

Figura 18 - Escolaridade 
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Figura 19 – Número de estudantes e não estudantes 

 
 

Ao cruzarmos esta informação com a idade, obtivemos que 85% dessas mulheres estão 

na faixa que vai de até 19 anos e de 20 a 29 anos. Pouco mais de 20% das que estudam estão 

na faixa etária ‘Até 19 anos’. Esse número cai na próxima faixa, de 20 a 29 anos, para 7,25%, 

o que sinaliza que algo ‘impede’ que estas jovens continuem os estudos, considerando que 

apenas uma tem o ensino superior completo e que 30 têm superior incompleto, 15,54%.  

Dessas com superior incompleto, 12 (40%) não estudavam à época da aplicação do 

questionário. E das que disseram ter o segundo grau incompleto, 11 delas não continuavam a 

estudar. Considerando que 22 teleoperadoras ou 11% do total da nossa amostra, estão nesse 

grupo, temos que metade delas parou os estudos antes de terminar o segundo grau.  

 

Figura 20 – Número de estudantes e não estudantes por faixa etária 
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Esta informação merece reflexão também porque a escolaridade é uma das vias de 

mobilidade social, talvez, a única disponível para jovens provenientes de famílias pobres. O 

estudo ainda é um meio importante de mobilidade social, de conquista de posições 

hierárquicas mais altas e melhor remuneradas e de aquisição de conhecimentos que permitem 

ao sujeito ter uma visão de mundo mais crítica, que vai de algum modo agir também na 

recepção das mensagens da mídia. 

Atualmente, no discurso de importantes líderes políticos mundiais pode-se 
identificar que a educação é depositária de uma expectativa elevada quanto 
superação da desigualdade, ao combate à crise de sociabilidade e à defesa da 
empregabilidade dos jovens. A educação tende a ser cada vez mais 
considerada como requisito necessário para inserir efetivamente o jovem na 
sociedade. Sem isso, o gueto, a marginalização e a exclusão vão se 
transformar nas marcas do novo século. (POCHMANN, 2007, p. 38) 

 

Figura 21 – Nível de escolaridade entre operadoras com até 19 anos 

 
 

Figura 22 – Nível de escolaridade até 19 anos, no universo de 193 operadoras 
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O dado chama mais a atenção se colocado em relação com outros, como o estado civil: 

69% são solteiras e, portanto, seus ganhos podem ser apenas complementares à renda 

familiar. Além disso, quando perguntamos quem era o responsável pelo sustento da família, 

somente 10% delas afirmaram serem elas próprias e 24% disseram que dividem esta 

responsabilidade com marido ou companheiro. A maior parte, embora bastante distribuído, 

afirmou que o sustento da casa fica a cargo dos progenitores ou outras pessoas: 23% o pai ou 

a mãe; 16%, a mãe, 14%, o pai, 2% irmão ou cunhado, 3% marido ou companheiro e 8% 

outros, totalizando 66%. Se 66% delas não precisa usar seu salário para arcar com as despesas 

de casa, por que, então, não estudam?  Esta foi uma das perguntas que compôs o questionário 

da entrevista em profundidade. 

Figura 23 – Responsável pelo sustento da casa 

 
 

 Outra questão que vêm à tona a partir desses dados é sobre as mulheres que são 

responsáveis pelo sustento da casa. Somando os 10% que responderam que são elas próprias 

as responsáveis, com os 16% que disseram que suas mães são as responsáveis, temos que 

26% desse grupo têm a mulher como principal provedora da família, das quais os 16% são as 

chamadas famílias monoparentais femininas, que tem a mulher como única provedora. 

[...] algumas tendências no Brasil. Primeiro, houve um crescimento 
significativo das famílias monoparentiais femininas nas últimas décadas. 
Enquanto o número de família composta por casais e filhos declinou 
(embora ainda seja a forma mais comum no Brasil), as chefiadas só por 
mulheres cresceram expressivamente – passaram de 11,7% nos anos 1980 
para 18,2% em 2006. Nas famílias monoparentais femininas, as mães são em 
geral as únicas provedoras e cuidadoras da casa, de modo que se exacerbam 
as dificuldades em conciliar o trabalho remunerado e os cuidados com o lar. 
(SORJ, 2008, p. 78) 
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5.2 A família das teleoperadoras 

 

O bloco ‘Na Família’ incluiu 14 perguntas de múltipla escolha que buscam saber como 

é o comportamento quanto às representações sociais dessas mulheres na família, e traz 

indagações que podem ajudar a compreender persistências, avanços e rupturas quanto à 

divisão social dos sexos e a divisão sexual do trabalho. Também tentamos reunir alguns dados 

que possibilitem refletir sobre possíveis imbricações entre as condições de vida; 

disponibilidade de tempo para se dedicar à carreira e aos estudos e a divisão sexual do 

trabalho. 

Este contexto é importante para ajudar a pensar sobre as representações sociais que 

aparecem na recepção das notícias dos telejornais e como o mundo do medeia a construção de 

sentidos. 

A socialização começa na família, “uma instituição que evoluiu conforme as 

conjunturas socioculturais.” e “um importante elemento na determinação dos destinos 

pessoais e sociais, nas trajetórias educacionais e profissionais dos sujeitos.” (SETTON, 

2002, p. 112) Trata-se de um lugar social onde aprendemos nossas primeiras lições sobre 

mundo e sobre as afetividades. “De origem privilegiada ou não, a família transmite para seus 

descendentes um nome, uma cultura, um estilo de vida moral ético e religioso.” (SETTON, 

2002, p. 111) 

Os processos de socialização são importantes para compreender as relações de gênero e 

para pensar sobre a divisão sexual do trabalho, que tramitam nas representações do feminino 

no mundo do trabalho. 

O bloco é composto pelas perguntas: ‘Quem é responsável pelo sustento da sua casa?’; 

‘Quem você acha que deveria ser responsável por sustentar a casa’; ‘Quem cuida do seu filho 

enquanto você trabalha’, ‘Quem cuida do seu filho enquanto você trabalha?’; ‘Se você 

pudesse, deixaria de trabalhar para ficar em casa?’; ‘Quando você sai com seu marido, 

namorado ou companheiro, quem paga a conta?’; ‘Você considera sua condição de vida’; 

‘Seu salário atende às suas necessidades e de sua família:’; ‘Você demora quanto tempo para 

chegar ao trabalho’; ‘Você mora com:’; ‘Quem limpa a casa:’; ‘Quem faz a comida:’; ‘Quem 

lava a roupa:’ e ‘Quem faz compras no mercado:’. 

 Na pergunta sobre quem é responsável pelo sustento da casa, as duas opções que mais 

aparecem mostram que a divisão das despesas entre homens e mulheres é a prática mais usual 

em suas casas: 24% para escolheram a alternativa ‘Você e seu marido/companheiro’ e 23% 

para ‘Seu pai e sua mãe’. 10% dessas trabalhadoras são arrimo da família. 
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Também aparece um dado interessante que aponta para mudanças na sociedade. 16% 

das mães são as responsáveis pelo sustento da casa, enquanto apenas 14% dos casos têm o pai 

como responsável.   

Com relação à questão sobre quem deveria ser o responsável por sustentar a casa, que 

nos dá algumas pistas sobre a representação que predomina sobre papéis dos homens e das 

mulheres na nossa sociedade. 84% responderam ‘Todos que vivem nela’. 8% responderam 

que deveria ser ‘o homem’; 3% ‘o pai’, indicando que, na opinião de 11% das mulheres que 

participaram do estudo, deveria como tradicionalmente foi, ser um homem. 

Este é um dado interessante por apontar para transformações no modo de ver a família e 

os papéis que cada um desempenha nela. O homem como provedor, visão embasada na 

concepção burguesa e no modelo patriarcal de família, ainda permanece em 8% dos casos. 

Em contrapartida 84% afirmam que todos que vivem na casa deveriam ser responsáveis por 

seu sustento. “A ‘tradicional’ divisão sexual do trabalho, que consiste na especialização dos 

homens no papel de provedores do lar e das mulheres como cuidadoras da família, está 

sendo alterada pela rápida incorporação das cônjuges no mercado de trabalho.” De 1981 a 

1990, “a taxa de participação das mulheres cônjuges passou de 27,4% para 37,7%” (SORJ, 

2008, p. 79) Em 2005, essa taxa alcançou 58,5%. 

Ao analisar esse dado, vale lembrar que se trata de um olhar de mulheres sobre a 

questão do sustento. E também que esta visão de responsabilidade financeira compartilhada 

pode ser oriunda da situação de classe em que vivem as famílias dessas trabalhadoras. Como 

os salários não são altos, é preciso que vários membros trabalhem e se cotizem para manter a 

casa. 

Figura 24 – Quem deveria ser responsável pelo sustento da casa 
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As duas próximas informações mostram como estas teleoperadoras conciliam o 

trabalho com os cuidado(s) com os filhos. A maternidade é um traço forte do feminino na 

nossa sociedade e por isso uma representação do que é ser mulher. Quisemos, então, entender 

como a responsabilidade com os filhos é tratada por este grupo. Como 71% dessas 

trabalhadoras não têm filhos, o gráfico abaixo diz respeito somente às 56 mulheres que são 

mães. Perguntamos quem cuida dos filhos enquanto elas trabalham: 34% deixam em creches; 

32%, com algum familiar e 7% com pessoa contratada para este fim. Assim, 73% delas 

recorrem a terceiros para conseguirem manter sua vida profissional. Apenas 2% dos filhos 

dessas trabalhadoras ficam sob a responsabilidade do marido ou companheiro.  

Podemos supor que, para estas mulheres, o trabalho part time é uma maneira de 

conciliar a vida familiar e profissional. Em pesquisa sobre os indicadores de mercado de 

trabalho, segundo os diferentes tipos de família e sexo, Sorj constata que “O salário delas 

(mulheres) chega a crescer, a triplicar dependendo do tipo de família [...] viver em família 

afeta muito mais os rendimentos que as mulheres podem obter no mercado de trabalho do 

que os homens.” (2008, p. 81) 

Figura 25 – Quem cuida dos filhos 

 

 

Ainda com relação aos filhos, perguntamos quem os leva ao médico. No resultado 

abaixo, retiramos as mulheres que têm filhos crescidos e as que não têm. Do total de 53 

trabalhadoras, 59% disseram que são elas mesmas que levam seus filhos ao médico quando 

estes ficam doentes, o que mostra uma continuidade na atribuição dos cuidados às mulheres. 

No entanto, 17% afirmaram revezar, o que pode indicar que existe a participação masculina 

nos cuidados com os filhos; 11% disseram que o marido ou companheiro é quem o(s) leva.  
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Figura 26 – Que leva o(s) filho(s) 

 
 

Figura 27 – Se você pudesse, deixaria de trabalhar parra ficar em casa? 

 

 

Outro dado sugere esta mesma perspectiva. Para 51% delas, o trabalho no telemarketing 

representa “Um momento de transição, você quer alcançar níveis profissionais mais altos”. 

21% disseram ser uma forma de ganhar dinheiro e a mesma porcentagem de trabalhadoras 

afirmaram que este trabalho representa “Tudo. A vida sem o trabalho é para pessoas 

desocupadas.” Estas são representações de uma mulher que busca sua independência e 

caminhos profissionais. A mulher não somente vinculada ao lar, mas às conquista de espaço 

no mundo do trabalho. 

E para 21% delas, o trabalho representa uma forma de ganhar dinheiro, o que pode 

indicar que para elas, este trabalho especificamente é uunicamente um meio de vida e não de 

realização profissional. 
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 Além disso, se 51%  não pretendem permanecer na atividade de telemarketing, mas 

não estudam, como querem alcançar novos postos de trabalho, menos precarizados? Este 

questionamento foi proposto nas entrevistas em profundidade, o qual analisaremos mais à 

frente. 

Figura 28 – O que este trabalho representa para você 

 
 

Ainda para entender um pouco mais sobre as representações dessas mulheres quanto ao 

seu papel no mundo do trabalho, na família e na sociedade, perguntamos quem paga a conta 

quando sai. Houve a prevalência do homem nas alternativas mais votadas. ‘A maioria das 

vezes ele’ e ‘Sempre ele’ somaram 64% do total. Esta parece ser uma permanência de papéis 

tradicionais atribuídos a homens e mulheres. Mas registramos alguma mudança, uma vez que, 

30% das respondentes, afirmaram dividir as despesas. 

Como até hoje, as mulheres ganham menos que os homens. Segundo o DIEESE, em 

2010, as mulheres ganhavam 75,7% do salário dos homens e essa proporção é mais 

desvantajosa em profissionais com nível superior: elas recebem 63,8%.41 

 

 

 

                                                           
41 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/mulheres-ganham-757-do-salario-pago-aos-homens-aponta-
dieese.html. Acesso em 13 jul. 2011. 
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Figura 29 – Quando você sai acompanhada de um homem, quem paga a conta? 

 
 

Sobre a condição de vida, 60%, somando as 8% que afirmaram ser ótima e as 52% que 

disseram ser boa; e 39% disseram ser regular. Quanto ao salário, 48% delas disseram que este 

atende razoavelmente às suas necessidades e 26% que às vezes não cobre as despesas. Esta 

visão sobre as condições e o salário pode estar atrelada ao fato de que a maioria delas não é a 

responsável pelo sustento da casa e, muitas, estão apenas iniciando sua vida profissional, 

conforme dados da ABT citados anteriormente. 

Esta informação também pode se configurar em uma contradição: se 72% deste grupo 

não estudam e o motivo de não estudarem for de ordem financeira. Por esta razão, também 

incluímos este tema na segunda fase da pesquisa. 

Figura 30 – Como você considera sua condição de vida? 
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Figura 31 – Seu salário atende suas necessidades e de sua família? 

 
 

57% dessas trabalhadoras moram com seus pais; 27%, com o marido ou companheiro; 

10% com outros parentes; 1% com a sogra e 5% moram sozinhas. Por estes dados, temos que 

95% das teleoperadoras que compõem esse grupo não respondem sozinhas pela manutenção 

da casa, o que talvez explique porque, frente a um salário baixo como o que é pago pelo setor 

de telesserviço, muitas delas veem sua condição de vida como boa ou ótima e afirmam que 

seu salário cobre suas necessidades. 

Figura 32 – Você mora com quem? 

 
 

Um número significativo de trabalhadoras, 48%, residem em locais próximos à 

empresa, levam cerca de 30 minutos para chegar ao trabalho. Talvez essa realidade aconteça 
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em cidades menores que São Paulo, como é o caso de Osasco, que tem 65 quilômetros 

quadrados e 666.469 mil habitantes.42 

Entretanto, 53% delas (somatória de todos os outros tempos) demoram entre menos de 

uma hora e mais de duas horas para ir de casa para o trabalho. Pelo tamanho da cidade e pelo 

fato de algumas trabalhadoras morarem em cidades da região como Carapicuíba, Barueri, 

Itapevi e outras, é possível dizer que muitas moram em lugares relativamente distantes. 

 

Figura 33 – Tempo gasto para chegar ao trabalho 

 
 

Sobre os cuidados com a casa e a família, perguntamos quem limpa a casa, quem faz a 

comida, quem lava as roupas e quem faz as compras. A casa é limpa por 57% das mulheres 

que responderam o questionário; 29% delas também fazem a comida; a sogra ou mãe faz a 

comida em 29% dos casos e 33% dividem essa tarefa. 39% delas também lavam a roupa; 37% 

são as mães ou sogras e 21% dividem essa tarefa. Se considerarmos que apenas 5% moram 

sozinhas é possível dizer que, mesmo na posição de filhas, elas também assumem várias 

tarefas em casa.  

Na década de 1970, “uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas 

mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, mas para 

outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno.” (HIRATA; 

KERGOAT, 2007, p. 597) A imbricação das significações, constituição de sentidos e 

representações com o social aparece nestes dados, o que marca a importância de se conhecer o 

contexto para fazer um estudo de recepção em comunicação. Os dados sobre a divisão sexual 
                                                           
42 Dados do IBGE – Primeiros resultados – Censo 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 Acesso 19mar2011  
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do trabalho a partir das atividades que essas teleoperadoras exercem em suas casas, aqui, vão 

compor um cenário que nos ajuda a pensar sobre as representações do feminino de modo a 

apoiar as análises dos discursos e os sentidos formados na recepção de notícias dos 

telejornais. Motter diz que a preocupação nos estudos de comunicação 

volta para a palavra, quando já nos situamos há muito no espaço mais amplo 
das teorias de Análise do Discurso. Mais que a palavra, avancemos em 
direção ao signo, unidade que recorta o mundo em fragmentos para dotá-lo 
de sentido. Um sentido que nasce da prática humana e retorna, no momento 
seguinte ao de seu uso, para transmiti-la ao outro, a outras gerações, num 
processo de aquisição de conhecimento da experiência anterior, fixada já em 
linguagem que irá orientar outras práticas enquanto oferece as categorias 
para o pensamento abstrato em formação. (MOTTER, 2002, p. 37) 
 

Nossas visões de mundo se conformam de acordo com nossas vivências, assim, 

buscamos compreender a maneira como essas mulheres representam ou concebem a realidade 

e como essa concepção orienta suas práticas.  

A divisão de tarefas prevalece na limpeza da casa (57%), mas esse percentual cai para 

33% quando perguntamos quem cozinha. E a maioria, 63%, é de mulheres com esta tarefa: as 

próprias teleoperadoras (29%) e mãe ou sogra (33%), o que indica que ainda prevalece a 

divisão sexual do trabalho, com pouca mudança, apenas 2% do grupo apontou um homem, no 

caso, ‘marido ou companheiro’ como a pessoa que cozinha. 

A lavagem da roupa reduz ainda mais a divisão de tarefas, que fica em 21%. Em 76% 

das casas deste grupo, a roupa é lavada por mulheres: 37% por mães ou sogra e 39% pelas 

próprias trabalhadoras.  

A divisão sexual do trabalho, como forma de divisão do trabalho decorrente das 

relações sociais de sexo conforme vimos em Kergoat (2009, p. 67) e seus dois princípios 

organizadores: o da separação que prevê a existência de “trabalhos de homens e outros de 

mulheres” e o da hierarquização, que diz que “trabalho de homem ‘vale’ mais do que de uma 

mulher.”  

É um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa 
forma é modulada histórica e socialmente. Tem como características a 
designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 
reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com 
maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares etc.). (HIRATA; 
KERGOAT, 2007, p. 599) 
 

Por exemplo, sobre quem limpa a casa, nenhuma delas conta com a ajuda de empregada 

ou faxineira. Esse tipo de ajuda, enquadra-se no modelo proposto por Hirata e Kergoat (2007), 

o da delegação, que se configura na contratação de uma terceira pessoa, comumente outra 

mulher, parente ou empregada para cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. Este modelo se 
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tornou mais comum com a emergência de profissionais liberais e mulheres em cargos de 

chefia, o que permitiu que mulheres contratassem mulheres, fenômeno denominado de 

polarização, devido aos extremos em que se encontram essas mulheres. Na nossa pesquisa, a 

delegação paga apareceu apenas uma vez, quando perguntamos quem lava a roupa. 

O trabalho que é feito pela mãe ou pela sogra também se configura num modelo de 

delegação. 

Figura 34 – Quem limpa a casa 

 
 

Do ponto de vista do plano conceitual Hirata e Kergoat vão mais longe e distinguem os 

princípios da divisão sexual do trabalho e suas modalidades, conceito que também é útil para 

classificarmos algumas das respostas dadas. Esses modelos da divisão sexual do trabalho 

consideram os arranjos familiares que são feitos com relação ao trabalho doméstico. E partem de 

dois paradigmas: 

1. O de vínculo social, de fundamento neofuncionalista, em que as tarefas são realizadas por 

complementariedade e conciliação. Este ponto de vista, segundo Hirata, coloca a divisão em 

uma relação de parceria, o que pressupõe que exista uma relação de igualdade e harmonia. 

As propostas que se filiam a esse vertente são mais de negociação entre homens e mulheres. 

Uma negociação permanente entre os gênero. 

Ótica liberal, indivíduos independentes e atomizados. Homens e mulheres negociam 

livremente (livre negociação). Neste ponto de vista, a rivalidade não quer dizer antagonismo. 

 

2. E a divisão sexual do trabalho. Aparece com muitas terminologias, tais como desigualdade, 

discriminação. Refere-se ao tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Há 

antagonismo. 
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Um pensamento crítico da ‘conciliação’ não pode se desenvolver fora do 
contexto de reflexão sobre as modalidades de reprodução da servidão 
doméstica. A socialização familiar, a educação escolar, a formação na 
empresa, esse conjunto de modalidades diferenciadas de socialização se 
combinam para a reprodução sempre renovada das relações sociais. As 
razões dessa permanência de atribuição do trabalho doméstico às mulheres, 
mesmo no contexto da reconfiguração das relações sociais de sexo a que se 
assiste hoje, continua sendo um dos problemas mais importantes na análise 
das relações sociais de sexo/gênero. E o que é mais espantoso é a maneira 
como as mulheres, mesmo plenamente conscientes da opressão, da 
desigualdade da divisão do trabalho doméstico, continuam a se incumbir do 
essencial desse trabalho doméstico, inclusive entre as militantes feministas, 
sindicalistas, políticas, plenamente conscientes dessa desigualdade. Mesmo 
que exista delegação, um de seus limites está na própria estrutura do trabalho 
doméstico familiar: a gestão do conjunto do trabalho delegado é sempre da 
competência daquelas que delegam. (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 607) 
 

Figura 35 – Quem cozinha? 

 

Figura 36 – quem cuida da roupa? 
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A pergunta sobre quem faz as compras teve prevalência das mães e sogras, que 

representam 32% do total; 22% afirmaram que dividem essa tarefa ou revezam e 17% 

responderam que elas mesmas fazem as compras. 

Figura 37 – Responsável pelas compras de mercado 

 

 

As práticas sociais (e o trabalho doméstico é uma prática social e se enquadra no 

conceito de atividade da ergologia) se articulam na significação. Talvez, quando se diz que a 

mulher é mais detalhista, seja porque as competências desenvolvidas com as tarefas 

domésticas exigem mais minúcia. Além disso, os significados se originam de embates sociais, 

desse negociar, dessa vivência, desse trabalhar. E as relações de gênero no processo de 

recepção em comunicação importam porque os sentidos e representações se originam na 

prática discursiva e o trabalho implica em se comunicar, seja qual for o trabalho.   

 

5.3  No Trabalho 

 

64% das mulheres trabalham no telemarketing a menos de um ano; 27%, de um a dois. 

Somente 4% está na profissão entre três e cinco anos. É interessante notar que as alternativas 

“Mais de cinco” e “Mais de dez” não foram escolhidas. 
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Figura 38 – Tempo de trabalho com telemarketing 

 

 

70% das mulheres da Central de Atendimento de Osasco trabalham lá há menos de um 

ano e 28% há menos de dois. Dentro do que nos foi informado pelo Sintratel. 

 

Figura 39 – Tempo de trabalho no Call Center Osasco 

 
 

Sobre a função que exercem na empresa, tivemos 192 que disseram ser operadoras de 

telemarketing e uma  supervisora, o que nos levou a pensar que a empresa pode ter pedido 

para uma supervisora responder às perguntas para saber como era o estudo. 

No Call Center Osasco, 68% das teleoperadoras trabalham em operações ativas, ou 

seja, ligam para os clientes; 3%, híbrido e 29%, no telemarketing receptivo. 
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Figura 40 – Tipo de operação 

 
 

Quanto ao salário, 67% respondeu entre R$ 511,00 a R$ 800,00 e 30% afirmaram 

receber um salário mínimo, o que pode demonstrar que esta porcentagem é o das 

trabalhadoras que têm jornada de segunda à sexta-feira, se compararmos com as informações 

obtidas nas conversas com outros trabalhadores. 30% recebe de R$ 511,00 a R$ 800,00 e 2% 

afirma receber menos de um salário mínimo. 

Figura 41 – Faixa salarial 

 
 

Sobre o regime de contratação, 8% delas apontam para outras formas como contrato, 

temporário, em experiência e outro. 93% são contratadas pelo regime CLT; 3% disseram ter 

contrato de trabalho; 1%, temporário; 3%, em experiência e 1%, outro. E 98% afirmaram 

trabalhar seis horas e apenas 1% disse trabalhar mais de oito horas por dia. 

As razões de trabalharem é para o sustento delas próprias ou delas e da família em 62% 

dos casos; 24% responderam “Por que trabalhar é uma parte importante da vida e 13% “Por 

realização profissional”. 
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Figura 42 – Por que você trabalha? 

 
 

A maior dificuldade que elas encontram no trabalho é o pouco tempo de pausa: 48%. 

Este resultado vai ao encontro das informações que obtivemos sobre as premiações: 10 

minutos de pausa, 20 minutos de pausa e sair uma hora mais cedo. 18% delas consideram que 

é difícil ser amável o tempo todo e 17% consideram que a maior dificuldade é a cobrança por 

produtividade. A alternativa que se refere à pressão de tempo, o Tempo Médio de 

Atendimento (TMA) foi escolhida por 6% das mulheres. 

 

Figura 43 – Maior dificuldade para realizar seu trabalho 

 
 

Agrupamos as respostas às perguntas 34 (Em sua opinião, como a mulher deve se 

comportar no trabalho) e 37 (Das alternativas abaixo, qual você acha a mais incorreta na 

postura de uma mulher no trabalho) por serem complementares e para permitir copará-las. 

Para 49% destas trabalhadoras, o comportamento ideal de uma mulher no trabalho é ‘Ser uma 
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profissional competente’, o que demonstra mais uma vez que elas veem a vida profissional 

com seriedade. E 16% acham que a mulher deve ser “Discreta, mas eficiente” 

Atitudes incorretas para 39% dessas mulheres são “Puxar o tapete dos companheiros”; 

27% acham que é incorreto “Vestir-se inadequadamente” no trabalho e 17% considerarm que 

é “Ser arrogante”. Estas respostas podem levar-nos a algumas reflexões como o fato de ‘ser 

discreta’ (16%) e vestir-se adequadamente (27%) indicarem a prevalência de valores 

próximos sobre condutas desejáveis às mulheres ou representações do feminino mais 

tradicionais.1 Por outro lado, é possível que estejam relacionados à religião, na medida em 

que 44% destas trabalhadoras são evangélicas e 45% são católicas. Religiões cristãs com 

fortes prescrições de conduta às mulheres, inclusive, sobre sua submissão ao marido. 

 

Figura 44 – Em sua opinião, como a mulher deve se comportar no trabalho? 

 
 

Figura 45 – O que é mais incorreto na postura de uma mulher no trabalho 
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A meta no trabalho variou bastante. 38% responderam “Mais de 150 atendimentos por 

dia” e 29% “Mais de 200 atendimentos por dia”. Nessa questão, algumas mulheres chamavam 

a pesquisadora para saber o que era essa ‘meta’. Isso porque a medição exigida em call center 

de cobrança é mais em termos de valor da recuperação de crédito, nas promessas de 

pagamento e futura quitação do débito, e menos na quantidade de chamadas realizadas, 

embora existam exigências quanto a esta variável também. 

De todo modo, as que responderam mais de 150 ligações em cinco horas e quarenta 

minutos (diminuindo as duas pausas de dez minutos) significam que o tempo de duração de 

cada ligação é no mínimo de 2,27 minutos. Para aquelas que responderam mais de 200 , a 

duração é de 1,7 minuto por chamada. 

Figura 46 – Metas de atendimento no trabalho 

 
 

Para cumprir as metas, 39% delas chegam e saem no horário e 29% procuram ser 

persuasivas. 

Figura 47 – O que fazer para alcançar estas metas 
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Como elas se vêem como profissionais, a maioria, 52% delas, se considera excelentes 

profissionais e 46% disseram ser ‘Uma profissionais razoável’. A alternativa “Uma péssima 

profissional” não foi escolhida por nenhuma das participantes do estudo. 

 

Figura 48 – Qual sua autoavaliação na profissão de atendente de telemarketing 

 
 

O espaço do trabalho como troca de ideias e informações também entra nas mediações. 

E 55% das teleoperadoras da central de Osasco disseram que “Às vezes” têm tempo para 

conversar com seus colegas sobre assuntos de trabalho e 42% disseram “sim”, que têm tempo. 

Apenas 3% responderam não ter tempo. Durante a aplicação do questionário, pudemos 

observar que há conversa entre os trabalhadores. Existe uma tecla ‘mute’ que bloqueia o som 

para os clientes e este recurso era usado por eles para chamar o supervisor para sanar alguma 

dúvida ou falar com os atendentes mais próximos. Neste caso, precisavam se aproximar da 

divisória e afastar a cadeira para isso.  

Inclusive, em uma das entrevistadas na segunda etapa da pesquisa nos disse que 

Teleoperadora 3: Só quando a gente acaba ficando nervoso que a gente põe 
no mute e aí 
P: Põe no mute? 
Teleoperadora 3: Aperta o mute, o cliente num tá ouvindo, né? Acaba "Ai 
que saco!", "Ai que merda, esse cliente chato, viu? tal." Mas nada passa 
disso ... 
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Figura 49 – Há tempo para troca de ideias sobre assuntos de trabalho? 

 
 

Sobre conversar com os colegas sobre outros assuntos, 34% responderam ter tempo e 

57% disseram que às vezes têm tempo. 

 
Figura 50 – Há tempo para troca de ideias sobre assuntos alheios ao trabalho? 

 
 

Para 39% das trabalhadoras, as informações mais úteis para o trabalho vêm da empresa. 

E 18% afirmam vir da experiência da vida. Podemos dizer que é a mobilização das 

competências tácitas e do histórico de vida que mobilizam para cada atendimento, A 

Ergologia diz que trabalhar é gerir variabilidades (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 93) E 

mesmo em atividades com forte prescrição como o telemarketing, a dialética entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real veicula consigo ‘debates de normas’ 

E se a atividade nunca é pura execução do que foi antecipado, mas uma 
confrontação que é preciso gerir, então é preciso fazer escolhas – escolher 
como lidar com esta confrontação – enfim isto quer dizer, muito 
profundamente, que toda atividade (e em particular, poderosamente, toda 
atividade de trabalho, pois ela tem normas muito fortes) é sempre um debate 
de normas que faz referência a valores. (SCHWARTZ, DURRIVE, 2007p. 
97-98) 
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Figura 51 – Fontes de informação para melhor execução do trabalho 

 
 

Para lidar com clientes estressados, o grupo pesquisado ficou bastante dividido: 23% 

procuram manter a calma; 19% sabem entender o problema do cliente e fazem de tudo para o 

tranquilizar;18% seguem corretamente o script; 10% usam técnicas para contornar a situação; 

e a mesma porcentagem usam a criatividade. Na verdade, sempre há a criatividade na 

execução, uma vez que “trabalhar nunca é pura execução” (p. 190), mas é um fazer de outro 

jeito. Esta percepção de usar a criatividade diz respeito à mobilização de saberes para gerir a 

atividade. Essa gestão do que é prescrito, sob a perspectiva da Ergologia, é chamado de 

debate de normas (das normas antecedentes, como os scripts, com as renormatizações) ou 

efeitos da ‘urdidura’, que é “tudo aquilo que faz viver as técnicas” (SCHWARTZ, 2007, p. 

106), ou seja, esse debate de normas, entre o trabalho prescrito e o trabalho real, envolve 

competências e criatividade. Schwartz diz que se há renormatização é porque há transgressão 

porque “houve tal variabilidade que não foi prevista por ninguém. O trabalho está repleto de 

‘microtransgressões’, que não se verbalizam (não se admite). “Assumir o risco de dizer que 

faz o não prescrito.” (p. 146) 

E compreender como funciona é também compreender como a história se 
faz, porque na articulação trama e urdidura, existem todos os tipos de 
trabalhar de outra maneira, modos de inventividade humana, ligados aos 
valores que mobilizam as pessoas para encontrar maneiras de gerir estas 
articulações de trama e urdidura. E por trás da produção desta dialética, 
existe também o que eu nomearia de reservas de alternativas. É por isso que 
a imagem da trama e da urdidura permite compreender não somente como a 
história se faz, mas também como ela poder vir a se fazer. (SCHWARTZ, 
2007, p. 109)  
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Figura 52 – Reação em relação a clientes estressados 

 
 
 

O que mais causa stress, para 48% delas são os clientes mal educados e para 16% é a a 

dor física a principal fonte de stress. E respectivamente para 10%, 9% e 9% é a pressão da 

chefia, não conseguir atender à solicitação do cliente e o salário baixo que não permite pagar 

todas as contas. 

 

Figura 53 – Principais causas de stress no trabalho 
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33% delas consideram ter feito um bom trabalho quando o cliente fica satisfeito; 20% 

quando têm certeza que fez o melhor que pôde e 19% quando o trabalho é reconhecido pela 

chefia. Algumas das respostas dadas aqui mostram que há valores envolvidos no trabalho. A 

superação e o atingimento das metas foram apontados respectivamente por 7% e 6% e 19% 

apontam o reconhecimento da chefia. Por sua vez, a satisfação do cliente; quando tem certeza 

que fez o melhor que pôde e quando conseguem resolver o problema do cliente, que podem 

ser pensadas como preocupações com o interlocutor somam 66%. 

Figura 54 – Fatores essenciais para realização de um bom trabalho 

 
 

Para realizar um bom trabalho, para 55% delas o que ajuda é conhecer bem os produtos 

e serviços; 33% acham que ajuda ser educada. “Ter a voz bonita” não foi uma alternativa 

escolhida por elas. 

Figura 55 – Fatores essenciais para um bom atendimento 
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5.4  Consumo Cultural 

 

30% das teleoperadoras usam seu tempo livre para cuidar da casa e 25% para fazer 

cursos ou estudar. 

 

Figura 56 – O que você faz com o tempo livre? 

 
 

Atividades de lazer que fazem com mais frequência é assistir tevê (21%); sair com os 

amigos (15%); ouvir música (14%) e ler livros (14%). 

Figura 57 – Principais atividades de lazer 
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A pergunta sobre o que assistem na televisão permitia escolher mais de uma alternativa. 

Foram escolhidos 602 programas, com predominância de 19% para o Noticiário e 17% para 

as novelas. E distribuídos da seguinte forma: 

 
 

Tabela 2 - Programas mais vistos pelas teleoperadoras 
Na Televisão, você assiste a: 

Chaves 1 0% 

Documentários 1 0% 

Noticiário 114 19% 

Novelas 103 17% 

Filmes 93 15% 

Reality Show 32 5% 

Seriados 1 0% 

Debate Político 16 3% 

Programas que ensinam a 
cozinhar 

19 3% 

Programas musicais 49 8% 

Programas médicos 22 4% 

Programas informativos 1 0% 

Programas de humor 1 0% 

Programas sobre problemas 
cotidianos 

24 4% 

Programa de esportes 36 6% 

Programa de entrevistas 45 7% 

Desenho animado 44 7% 

Não assisto 1 0% 

 602  
 

 

 

 

Os assuntos que interessam a este grupo se distribuem da seguinte forma: 27% saúde e 

beleza; 23% mercado de trabalho e 15% relacionamento familiar e afetivo. 
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Figura 58 – Assuntos de maior interesse 

 
 

Os telejornais são a forma como 55% delas se informam; 30% preferem usar a Internet 

para esse fim. 

Figura 59 – Principais fontes de informação  

 
 

A pergunta 54 era aberta e pedia que indicassem o meio de comunicação favorito. 

Algumas incluíram nomes de programas de televisão e também mais de um meio de 

comunicação. O celular e o telefone apareceram bastante, embora a Internet e a televisão 

tenham ocupado o primeiro e o segundo lugar na preferência dessas trabalhadoras. 
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Tabela 3 – Meio de comunicação favorito 
Meio de Comunicação favorito 

Internet 68 35% 

Televisão 38 19% 

Celular 16 8% 

Telefone 24 12% 

Rádio 7 4% 

Diálogo, pessoalmente 5 3% 

Celular e internet 4 2% 

Celular e Pessoalmente 1 1% 

Celular, tv e revistas 1 1% 

Verbal 1 1% 

Documentários 1 1% 

E-mail 3 2% 

Google 2 1% 

Internet e telefone 3 2% 

Jornais  3 2% 

Jornal Nacional  1 1% 

Livros 1 1% 

Ler, escrever e Internet 1 1% 

MSN 2 1% 

MSN e Internet 1 1% 

Orkut 2 1% 

R7 TV Record 1 1% 

Revistas e Internet 1 1% 

Sônia Abrão 1 1% 

Telejornal 1 1% 

Televisão e Internet 3 2% 

Internet sites de notícia 1 1% 

TV Globo ou Record 1 1% 

Anulou 1 1% 
 

 

Das revistas, abaixo, qual você lê?  
 
(   ) Gloss        (   ) Contigo 
(   ) Mais Você       (   ) Capricho 
(   ) Marie Claire       (   ) Bárbara 
(   ) Atrevida        (   ) Atrevidinha 
(   ) Criativa        (   ) 7 Dias com Você 
(   ) Nova    
(   ) Ana Maria 
(   ) Cláudia         (   ) Sou + eu 
(   ) TPM        (   ) Uma 
(   ) Womans’s Health       (   ) Outra. Qual: _____________ 
(   ) Não leio revistas 
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Esta pergunta foi feita com a intenção de saber que revistas femininas essas mulheres 

leem. Trinta das 193 teleoperadoras leem a revista Contigo, o que representa 15,38% do total. 

A Capricho vem em segundo lugar. É a preferida de 27 das trabalhadoras da System 

Marketing, o que representa 13,85%. 

Duas opções foram dadas às teleoperadoras, caso não quisessem escolher nenhuma das 

alternativas propostas, de modo que pudessem realmente apontar a revista feminina que leem. 

A alternativa “Não Leio revistas” teve mais escolhas que a revista mais votada: 31. A 

alternativa “Outras. Qual?” permitiu que elas pudessem indicar outra revista, qualquer uma, o 

que aconteceu com 13 delas, que escolheram esta alternativa, citando revistas como Veja e 

Época, Superinteressante (3); Sentinela Despertai (2); Galileu e até o portal Terra. 

 

Tabela 4 – Revistas preferidas das teleoperadoras 
7 Dias com Você 5 2,56% 

Ana Maria 1 0,51% 

Atrevida 18 9,23% 

Capricho 27 13,85% 

Cláudia 6 3,08% 

Contigo 30 15,38% 

Criativa 7 3,59% 

Gloss 20 10,26% 

Mais Você 7 3,59% 

Marie Claire 12 6,15% 

Nova 11 5,64% 

Sou + eu 3 1,54% 

TPM 1 0,51% 

Womans Health 2 1,03% 

Toda Teen 1 0,51% 

Outra 13 6,67% 

Não leio revistas 31 15,90% 
 

 

Também foi perguntado sobre a periodicidade que elas leem a revista, 42% lê quando 

sai uma matéria interessante e 19% lê todo mês. 
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Figura 60 – Frequência de leitura de revistas 

 
 

 

5.5  Na sociedade 

 

As próximas perguntas tiveram o objetivo de obter informações de como essas 

mulheres vêem o papel da mulher, mais ainda o seu papel como mulher na sociedade. Para 

65% delas, a conta deve ser paga por ambos quando saem, enquanto 20% acham que ‘Ele’ 

deve pagar a conta. E para 52% delas, a iniciativa na paquera continua a cargo dos homens. 

Avanços e permanências, portanto. 

 

Figura 61 – Saindo acompanhada de um homem, quem deve pagar a conta? 
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Figrua 62 – quem deve tomar a iniciativa em uma paquera? 

 

 

Ser mulher, para 43% dessas trabalhadoras, atualmente, é saber conciliar tudo, ou seja, 

todas as sete alternativas anteriores; 38% julga que é ser independente e 10% acha que é ser 

alguém na vida, estudar.  

 

Figura 63 – Quais alternativas retratam melhor o que é ser mulher 

 
 

Também acham que atualmente, a mulher precisa “Saber conciliar lar e trabalho” 

(41%); “Conquistar a igualdade na sociedade” (24%); “Estudar e batalhar muito” (15%) e 

“Cuidar da aparência, estar sempre bem arrumada” (15%). Ser boa profissional foi a 

alternativa escolhida por 4% das teleoperadoras de Osasco e ser boa mãe por apenas 1% 

delas.  
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Figura 64 – Necessidade da mulher atual 

 
 

Para 66%, a família vem em primeiro lugar e depois, a saúde e o corpo (17%). Como a 

maioria é solteira, 69%, cruzamos os dados do estado civil e do que elas consideram que vem 

em primeiro lugar. 

Para 63% das solteiras, a família vem em primeiro lugar e para 73% das casadas ou que 

moram com um companheiro. 

 

Figura 65 – O que é mais importante em sua vida 

 
 

As dificuldades que a mulher encontra hoje em dia são, para 35%, “A violência física 

contra a mulher em casa e em outros lugares”; para 7% é “A violência psicológica em casa e 

em outros lugares”.  
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Figura 66 – Principais dificuldades encontradas pela mulher nos dias de hoje 

 
 

Ou seja, 42% delas identificam a violência como uma dificuldade. É possível que 

vivenciem situações de violência doméstica, mas também podemos pensar em outros fatores 

relacionados à questão como elas viverem em regiões periféricas, Osasco faz parte da Grande 

São Paulo. Pela experiência que tivemos indo à casa das participantes da segunda fase da 

pesquisa, a periferia de Osasco é de difícil acesso, com traços de precariedade em termos de 

moradias, ruas, infraestrutura e transporte como foi apontado por uma das entrevistadas. 

Como vimos, 53% delas demoram entre menos de uma hora e mais de duas horas para 

ir de casa para o trabalho. E Osasco tem apenas 65 km2 e algumas trabalhadoras moram em 

cidades da região como Carapicuíba, Barueri, Itapevi e outras.  

Esta percepção de que a violência é uma dificuldade pode estar relacionada às agressões 

verbais, insultos e xingamentos a que estão expostas em seu dia-a-dia no mundo do trabalho, 

configurando-se, nesse sentido, como uma mediação, que constitui sentidos.  

Para 27% delas, a maior dificuldade é“ser respeitada como pessoa sem discriminação; 

8% afirmaram que é a falta de espaço para crescer profissionalmente e a mesma porcentagem 

sobre a falta de tempo para estudar. Estes dados podem estar ligados à problemática 

mencionada anteriormente sobre a exclusão. 

Quanto aos objetivos dessas mulheres, 31% querem fazer um curso universitário e 24% 

querem ter outra profissão. Somadas, as duas escolhas, 55%, demonstram que existe o 
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objetivo de não permanecer no telemarketing, uma de forma explícita e outra pela indicação 

de fazer uma faculdade. Esta constatação nos faz lembrar o que falou a teleoperadora sobre 

quem não estuda fica no telemarketing, que citamos anteriormente. 

 

Figura 67 – Quais são seus objetivos de vida? 
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CAPÍTULO VI 

 

6. 1 Análises descritivas, socioculturais e discursivas das entrevistas 

 

Antes de falarmos das impressões que extraímos das entrevistas com as profissionais de 

telesserviços, gostaríamos de frisar que entendemos que as experiências vividas, sobretudo no 

mundo do trabalho, são mediações que importam nos estudos de recepção. Martín-Barbero 

chama atenção para a necessidade de deslocar as preocupações para onde o sentido é 

produzido, “[...] para o âmbito dos usos sociais” (JACKS, 2008, p. 33).  

A produção de sentidos nos estudos de recepção “não se dá apenas no momento de 

interação com os meios de comunicação, mas ‘começa bem antes e termina bem depois 

fundindo-se com a prática cotidiana dos receptores.” (idem, ibdem, p. 43)  

Um exemplo disso foi em uma das falas da teleoperadora 4. Foi possível perceber que a 

vivência medeia as reapropriações das mensagens, significando a partir do cotidiano. Quando 

perguntamos sobre a família, a jovem, que mora há um ano com seu companheiro relatou, 

entre outras coisas, como uma reportagem que viu na televisão direcionava seu 

relacionamento afetivo. O momento que vivia: início de casamento e a importância que o 

relacionamento assumiu em sua vida após a morte da mãe. Houve uma interação entre ela e o 

telejornal.  “[...] o receptor reinterpreta a realidade com a qual se depara na TV e nos 

demais meios.” (JACKS, 2008, p. 189-190) 

Teleoperadora 4: conversar bastante porque o diálogo é o principal. Às vezes, 
no começo assim fica meio de cara feia, num fala o que que quer, aí briga por 
motivo besta, aí a gente decidiu que tudo, seje o mínimo de coisa, a gente 
conversa e resolve ali, nunca dormir de cara feia. Nunca, a gente ... sempre, 
sempre, tem que resolver. Eu assisti uma reportagem uma vez de um casal que 
eles estavam completando, acho que era 60 anos juntos43. Eles eram juntos 
desde novinhos. E o repórter perguntou pra eles o que, qual era o segredo pra 
durar tanto e ela falou que era nunca dormir de cara feia um pro outro, sempre 
resolver naquele dia, que ela podia num acordar e ela num queria trazer aquilo. 
Então eu sempre penso nisso, eu nunca durmo de cara feia. 
 

É com esta preocupação que inserimos vários relatos durante toda a análise das 

entrevistas. Optamos por mesclar referenciais teóricos da comunicação (especialmente dos 

estudos de recepção), da Análise de Discurso e também da sociologia do trabalho, que inclui 

relações de gênero e divisão sexual do trabalho, na tentativa de tecer um entendimento sobre 

                                                           
43 A entrevistada não se lembra onde viu e também não conseguimos encontrar a matéria nos sites dos telejornais e nem no 
portal de vídeos Youtube 
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como o trabalho atua na formação/reformulação dos sentidos, o que esperamos tenha sido 

exitoso. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 

2010, com um grupo de sete teleoperadoras44. Fizemos várias tentativas de entrevistar as 

mulheres que constavam na lista de contatos, previamente coletados durante a primeira fase, 

para participarem da etapa de entrevistas em profundidade. Algumas haviam deixado a 

empresa e preferiram não participar; uma disse que estava em período de provas e não podia 

falar conosco. 

Chegamos a agendar com duas delas, mas uma nos deixou esperando num posto de 

gasolina próximo à empresa e não apareceu e nem atendeu mais às ligações. Alguns números 

estavam desligados, segundo informação da operadora de telefonia.  

Outra trabalhadora agendou a entrevista, mas quando ligamos para pedir informações de 

como chegar a sua casa, pediu-nos que não fôssemos. Disse estar com problemas na família. 

Outro contato da nossa lista estava afastada por problemas de saúde. Atendeu nossa ligação, 

desculpou-se e nos informou que não tinha condições físicas para nos receber. Ela também nos 

disse que muitas pessoas haviam saído da empresa e, ao perguntarmos por quê, ela respondeu 

que no telemarketing é assim mesmo. 

Com a lista defasada pelas desistências, pedimos a indicação das próprias 

teleoperadoras que concederam a entrevista para conseguir um número mínimo. Das 

indicadas, algumas se dispuseram imediatamente como as teleoperadoras 4 e 5. Os outros 

contatos foram infrutíferos. Uma delas, inclusive, queria saber quanto iria receber para 

participar, o que mostra que a prática de remunerar àqueles que participam de pesquisas de 

mercado condicionou, pelo menos esta trabalhadora, a receber para dar informações ou, pior, 

criou uma confusão entre pesquisas de mercado e pesquisas acadêmicas. 

De todo modo, da lista inicial, conseguimos falar com as teleoperadoras 1, 2, 3, 6 e 7. A 

teleoperadora 2 nos indicou a 4 e esta nos indicou e levou até a casa da 5, que fica em 

Pirituba.  

Foi bastante difícil chegar as casas das entrevistadas 1 e 3. Mesmo com mapa do site de 

buscas Google, o Google Maps, enfrentamos enorme dificuldade. Rodamos mais de uma hora 

pelo bairro Ariston, em Carapicuíba, pedindo informação, para chegar a casa da primeira 

entrevistada. Um verdadeiro labirinto de ruas sinuosas, sem delimitações precisas entre os 

bairros e, mesmo, entre as ruas. A numeração não seguia um critério, pelo menos para nós que 

                                                           
44 Para não prejudicar as trabalhadoras, substituímos seus nomes por números que vão de 1 a 7, os quais usaremos em 
numeral e não por extenso para facilitar a identificação. 
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éramos de fora. O bairro é periférico e formado por muitas ladeiras sinuosas e, depois de 

várias curvas, a rua mudava de nome. Vielas eram consideradas ruas para os moradores a 

quem pedimos ajuda, mas no mapa não constavam. 

Para chegar a casa da terceira entrevistada foi ainda pior. Quase desistimos, pois mesmo 

ligando para ela para tentar chegar, não conseguíamos nos entender porque ela não sabia onde 

estávamos pelas referências que tínhamos (ela não reconhecia os nomes das ruas) e como não 

conhecíamos bem o local e o mapa do Google não ajudou, pois na rua que consta o endereço 

tem apenas um muro e a entrada fica a uns 500 metros subindo a esquina. Ninguém sabia 

informar onde seria porque a numeração não obedece à ordem crescente. Assim, tivemos que 

contar com um pouco de ‘sorte’. Para chegar a casa das entrevistadas 2 e 4 também tivemos 

dificuldades, mas como era mais próximo da empresa Call Center Osasco, local onde estivemos 

anteriormente, não demoramos tanto.  

 

6.1.1 Breve perfil das sete entrevistadas 

 

A Teleoperadora 1, à época da entrevista, tinha 19 anos e estava há um ano e dez meses 

no Call Center Osasco. Morava na casa dos avós. Sua mãe, padrasto e irmão, em outra casa 

no mesmo quintal, que ainda tinha uma terceira casa, onde residia a família de sua tia. 

Grávida, a jovem tinha sido deixada pelo namorado e teve que parar a faculdade de 

fisioterapia, a qual cursou por seis meses e que, ao descobrir que estava esperando um filho, 

precisou desistir e tentar o curso de pedagogia, mais barato e cuja instituição era mais 

próxima de sua casa. Mas, ela acabou desistindo deste também. A Teleoperadora 1 é 

evangélica e diz que “adora estudar”. 

Teleoperadora 1: Terminei o colegial, aí eu fiz seis meses de fisioterapia na 
Uninove, só que eu descobri que eu estava grávida. Aí como era muito caro, 
aí eu vim fazer pedagogia na faculdade aqui, que é mais barato, mais perto, 
mais perto de médico também, qualquer coisa ... só que .... por causa assim 
de complicação com o pai do bebê, eu comecei a ficar doida ... aí eu num 
tava conseguindo levar ... 
 

A Teleoperadora 2, com 20 anos, solteira, parou a faculdade Federal em Minas Gerais, 

por falta de estrutura para se manter lá. Há cinco meses no Call Center Osasco, não quer 

continuar como teleoperadora e pretende voltar a estudar. Com uma visão de proteção à 

natureza, sua religião é o Santo Daime. Sua casa era própria (da mãe) e tinha um grande 

terreno ao lado. Ela nos recebeu em uma edícula, onde o pai, separado de sua mãe, dormia 

quando ia para lá. O curioso é que havia, logo na entrada, uma grande biblioteca, com estantes 
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de livros em todas as paredes e até o teto. Um hábito de ler do pai, segundo ela nos informou. 

Havia uma escada de madeira para o mezanino onde ficava uma cama de casal. O espaço era 

amplo e foi lá que realizamos a entrevista. Interrompida pela mãe, já quase no final, que 

apenas queria ouvir. A casa desta jovem, bastante bonita, tem um estilo rústico e muitos 

animais: gatos, cachorro e até galinhas no quintal. 

A Teleoperadora 3 é solteira, não tem filhos e mora com mais sete pessoas – a mãe, 

duas irmãs e quatro sobrinhos – em um apartamento em conjunto residencial popular. Durante 

a entrevista, fomos interrompidos duas vezes por vizinhos que pareceram ser muito próximos, 

pareceu-nos formar uma comunidade unida. O sobrinho tinha prioridade no uso da televisão. 

Durante toda a entrevista ele jogou vídeo-game, na mesma sala pequena, onde conversamos. 

Esta, inclusive, é a razão da nossa entrevistada não assistir muito à televisão. Ela prefere ver o 

sobrinho dentro de casa por conta de questões de segurança. Há apenas duas semanas, ela 

havia parado de estudar. Fazia pedagogia como bolsista pelo Programa Universidade para 

Todos (Prouni)45, mas não era a área que queria.  

Porque eu num estava me interessando pelo curso, pedagogia num é minha 
área. Eu gosto de exatas, cálculos e... eu sou apaixonada, é, enfim, eu sou 
bolsista, mas aí, tinham três opções do Prouni. Eu coloquei nas duas 
primeiras ciências contábeis e na última eu coloquei pedagogia porque eu 
tinha curiosidade. Acabou saindo pedagogia. 
 

Percebemos certa revolta com esta situação. Quando perguntamos sobre os assuntos 

que a interessavam, ela respondeu: 

Educação, que é uma coisa bem defasada no Brasil. É muito ruim educação 
pública, muito, muito, muito. E isso me afetou muito porque, querendo ou 
não, eu sempre estudei em escola pública e eu ... por que isso, eu estudei 
numa escola pública e fui fazer faculdade numa particular? Por que USP? 
Por que não USP pra mim, sendo que eu sempre fiz pública? E em 
compensação, pessoas que estudou particular tá na USP e eu não? É uma 
coisa que ... isso é muito triste porque pra mim me afeta demais. Muito 
mesmo. Mas aí você corre atrás, então, se eu não aprendi no ensino médio, 
na educação, vou ter que fazer um cursinho e me esforçar bastante porque eu 
já fiz a prova da USP e saí zonza de lá de tão difícil que é. É muito difícil. 
Mas é uma coisa muito importante a educação. 
 

Ao sairmos do apartamento dela, já era início de noite e presenciamos a volta para casa 

das mulheres que, aparentemente, tinham saído de manhã para trabalhar. A visão, em muitos 

casos, compreendia a bolsa em um dos ombros e uma sacola plástica, do tipo de 

supermercado, na mão. Cruzamos com várias. Isso nos chamou a atenção porque só vimos 
                                                           
45 O Prouni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em 
cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo 
Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, 
isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao Programa. Disponível em: 
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140. Acesso: 25jul11 
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mulheres nesse percurso. Ao passo que, quando estávamos procurando o endereço e tivemos 

que dar várias voltas pelo bairro até encontrá-lo, vimos muitos homens em bares ou 

conversando nas esquinas. Outro fato que chamou nossa atenção foi que o meio fio e a 

calçada são os espaços de lazer de adolescentes e jovens, nessa periferia. Inclusive, pedimos 

informações para dois grupos destes. Provavelmente, estavam em férias escolares, pois 

estávamos no início do mês de dezembro. 

Ao regressarmos, nosso carro foi fechado por um outro, com um rapaz que desceu 

esbravejando e veio em direção a nós, gritando que não tínhamos permissão para estar lá. O 

jeito foi fechar os vidros, dar ré, acelerar e tentar encontrar o caminho de volta, o que não foi 

fácil. 

A teleoperadora 4, com 19 anos (completaria 20 em dezembro de 2010), trabalhava há 

seis meses no Call Center Osasco. Na ocasião que conversamos, morava há um ano com seu 

companheiro. Criada pela avó materna e o marido dela, que não era seu avô biológico, mas ao 

qual ela se referia como pai, foi morar com seu companheiro quando a avó morreu, também 

há um ano. Como ela mesma disse, sua mãe “sumiu pelo mundo”. Não estava estudando 

porque passou pela morte da avó, a quem chama de mãe, com câncer e teve que trabalhar em 

dois call centers para ajudar. Pretendia prestar o vestibular para no próximo ano. 

A Teleoperadora 5 é filha única. Mora com o pai, que está desempregado, e a mãe, que 

era a única a trabalhar na casa à época da pesquisa, em um conjunto habitacional na cidade de 

Pirituba. Da segunda fase da nossa amostra, é a única a continuar os estudos. Tendo pedido 

demissão do Call Center Osasco para procurar um trabalho na área de Administração de 

Recursos Humanos, curso de tecnólogo, que são de ensino superior, mas com apenas dois 

anos de duração. Afrodescente, disse:  

[...] eu sou negra, né? Não sofro muita discriminação, lógico que tem gente 
que é besta, mas eu sei lidar com isso, eu sei colocar a pessoa no lugar dela 
porque a pessoa tem que me respeitar, assim como eu respeito ela. E eu tô 
buscando meu espaço, sim, né? Tô estudando, pretendo fazer minha carreira 
dentro do RH, e crescer na vida, mesmo. 
 

Na casa da teloperadora 6 moram ela e mais seis pessoas – quatro irmãos, a mãe e o pai. 

Aos 21 anos, preta, quer fazer faculdade. Disse que prestaria o vestibular e que não tinha 

estudado até aquele momento porque o salário no Call Center Osasco, um salário mínimo, 

não permitia. Ela saiu da empresa e está trabalhando com telemarketing em uma 

transportadora. Ela não quis que fôssemos a sua casa, então, a entrevista foi feita em um 

Shopping Center. 
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A Teleoperadora 7 é mais velha que as outras. Tem 44 anos é casada e não tem filhos. 

Em sua casa, moram ela e o marido somente. Ela é responsável por todas as tarefas 

domésticas e disse que deixa a televisão ligada enquanto faz as tarefas domésticas, então, ela 

não assiste nada específico. Testemunha de Jeová, ainda dedica horas da semana para tarefas 

da igreja. Também foi entrevistada no Shopping Center porque ficaria mais fácil para ela que 

precisava resolver alguns assuntos no centro da cidade. 

 

Tabela 5 – Resumo - teleoperadoras 

 Religião Estado Civil Idade Estudo 
Internet 

e 
micro** 

Tempo 
empresa 

Volume de 
chamadas*** 

Teleoperadora 1 
Fala Brasil* 

Evangélica Solteira 18 
Parou: 1º. ano 
da faculdade 

Sim 
1 ano e 

10 meses 
250 

Teleoperadora 2 
JN 

Santo Daime Solteira 20 
Parou: 1º. ano 
da faculdade 

Sim 5 meses 120 

Teleoperadora 3 
SPTV / JN 

Ex-evangélica Solteira 25 
Parou: 1º. ano 
da faculdade 

Não 
1 ano e 2 

meses 

35 a 50 
(12 promessas 

de 
pagamento) 

Teleoperadora 4 
JN 

Evangélica Casada/Mora 19 2º. Grau Não 
6 meses 

 
10 promessas 

Teleoperadora 5 
JN 

Católica Solteira 20 
Cursa 

Administração 
de RH 

Sim Saiu - 

Teleoperadora 6 
SPRecord/JN 

Evangélica Solteira 21 2º. Grau Não 
Saiu 

 
+ 209 

Teleoperadora 7 
SPTV/JN 

Testemunha de 
Jeová 

Casada/Mora 44 

Cursos de 
estética e 2º 

Grau 
 

Não 7 meses 200 a 250 

* A referência ao telejornal foi resposta a uma pergunta e opção da entrevistada 
** Internet se refere a ter ou não acesso e micro à posse ou não deste. 
*** Volume de chamadas é quantidade que elas recebem ou fazem durante o trabalho 
 

6.1.2 Estudo e o sonho de um futuro melhor 
 

Apenas uma das sete entrevistadas estava estudando. Três haviam deixado a faculdade 

por diferentes motivos; duas não tiveram condições para iniciar um curso superior e a mulher 

mais velha não pensava em retomar os estudos.  

A Teleoperadora 1 parou sua faculdade porque ficou grávida e faltou dinheiro, mas 

quer voltar a estudar. Quando estudava, precisava da ajuda financeira da mãe porque o salário 

do telemarketing não cobria as despesas com mensalidade, transporte, livros etc. A 

Teleoperadora 2 também parou a faculdade (Federal) porque era em Minas e por ser longe, 

faltou estrutura para se manter. Já a teleoperadora 3 parou porque o curso que conseguiu 

como bolsista do Prouni não era o que ela queria.  
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A teleoperadora 4 enfrentou a morte da mãe e a jornada duplicada, trabalhando em dois 

call centers para ajudar nas despesas com a doença. Pretende voltar a estudar. “minha mãe 

ficou doente, eu vim pra cá. A gente ficou um bom tempo cuidando dela, então, um pouco que 

atrapalhou e aí, pra ajudar, eu comecei a trabalhar em dois call centers.” A teleoperadora 5 

é a única que continua a estudar, faz um curso de tecnóloga, que é considerado nível superior 

mas tem a duração de dois anos e visa permitir ao aluno ingressar em menos tempo no 

mercado de trabalho. Ela faz Administração de Recursos Humanos. 

A teleoperadora 6 também não estudava à época da entrevista, por conta do salário que 

recebia no Call Center Osasco, como saiu de lá, tinha planos de iniciar a faculdade em 2011.  

“Eu só foco na no meu futuro, minha faculdade, meu carro e minha casa. Então, tudo que tá 

ao meu redor eu quero aprender, se eu não fico na curiosidade, eu pergunto, mesmo, dentro 

da empresa, mostro tudo que eu sei pra mim poder crescer dentro empresa.”  

A teleoperadora 7, com 44 anos, via no telemarketing a segurança do registro em 

carteira, mas não era o que queria para ela. Sendo mais velha que as outras entrevistadas, 

havia trabalhado em outros lugares e em condições diferentes das do telemarketing. Fez 

cursos de estética e como afirmou: “É como tô dizendo, agora eu não posso mais errar, né? 

rs ... eu tô numa fase que tem que dá o tiro certo ou vai, né?” 

O futuro melhor, para a maioria delas, só virá por meio do estudo. Foi a resposta 

predominante à pergunta: “o que é crescer na profissão pra você, e na vida? E o que você 

pretende fazer pra conseguir isso?” A teleoperadora 3 incluiu, inclusive, a noção de ‘certo’, 

em contraposição ao ‘errado’. Para ela estudar é “o certo”. 

Teleoperadora 3: Bom, o que é o certo fazer e eu pretendo é o estudo. 
Porque, querendo ou não, ensino médio hoje em dia não é nada. Ensino 
médio é como se fosse um ensino fundamental ... empresa é faculdade, é 
pós, então, eu quero me especializar em alguma coisa, eu quero fazer algo 
que eu goste, eu quero trabalhar com  o que eu gosto porque quando você faz 
o que você gosta, você se dedica mais. [...] É muito importante. Sabedorias. 
Com tudo. É tão gostoso você, vem te perguntar alguma coisa, você fala: 
"Ah, eu sei, isso eu sei. E isso eu quero fazer. E isso eu vou fazer." Estudo te 
leva a tudo, te leva a riqueza, te leva a tudo. Não que eu queira ser rica, mas 
bem de vida, estável. Acho que todo mundo quer. Sem o estudo é difícil. 
Teleoperadora 2: O estudo? É uma coisa chata de fazer, num vou falar que 
eu gosto de estudar, mas é necessário, né? Precisa estudar, ué... 
P: Por que precisa estudar? 
Teleoperadora 2: Pra ... conseguir ... que eu quero ser bióloga. Isso eu ... 
como que eu vou ser uma boa bióloga sem estudar? Num quero ser qualquer 
pessoa ... eu quero ser bióloga justamente pra fazer alguma coisa ... porque 
eu me preocupo com o meio ambiente. Pra isso eu tenho que estudar.... rs 
Teleoperadora 1: Ah, o estudo é tudo... Assim, sem estudo você não vai pra 
frente, né? Fora que é uma delícia estudar. Eu adoro estudar. Adoro. 
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Teleoperadora 4: Bom, profissionalmente acho que você só cresce se você 
estudar, estudar bastante e eu tô um ano parada assim, já era pra ter estudado 
bastante, eu sempre gostei, mas eu pretendo correr atrás do tempo que eu 
perdi agora. É o que eu vou fazer. 
 

Na nossa pesquisa, hoje, como na pesquisa de Bosi (2008/1972), há cerca de 30 anos, 

com operárias de fábrica, detectou-se o desejo de ter instrução. “As operárias que tivemos 

oportunidade de ouvir sentem um desejo fortíssimo de instrução, quando não para si, para os 

filhos [...] pobre vê nos livros algo de sagrado.” (p. 20) 

Esta é uma “ideologia do cotidiano” (BAKHTIN, 2010, p. 123), um valor que circula 

na sociedade, mas não da mesma forma que os “sistemas ideológicos constituídos” (p.123). 

Esta configuração cultural enraizada, visto que permanece, é posta também pelos meios de 

comunicação.  

Nos dias que coletamos as notícias, foi ao ar uma reportagem sobre estudos que falou 

sobre a véspera do vestibular mais concorrido do Brasil. Como vimos, uma das nossas 

entrevistadas mencionou o vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Ela o considerou 

tão difícil que disse ter saído ‘zonza’ depois da prova.  

Os estudos são um meio para a conquista de empregos melhores, que paguem mais e 

que garantam ‘realização profissional’. Este também é um aspecto da centralidade do trabalho 

na vida das pessoas, que se reflete nessa ideologia do estudo, segundo a qual é preciso estudar 

para conseguir ‘subir na vida’, cujo caminho é o trabalho ou conseguir postos de trabalho de 

níveis hierárquicos mais elevados. “A educação tende a ser cada vez mais considerada como 

requisito necessário pra inserir efetivamente o jovem na sociedade. Sem isso, o gueto, a 

marginalização e a exclusão vão se transformar nas marcas do novo século.” (POCHMANN, 

2007, p. 38) 

A matéria gravada e exibida no Jornal Nacional, no sábado, dia 27 de novembro de 

2011, fala da ansiedade dos alunos que vão prestar o vestibular no dia seguinte. Com um 

minuto e meio de duração, a repórter Veruska Donato, de São Paulo, inicia a reportagem 

falando de uma estudante atípica, com 50 anos. 

O ritual do telejornalismo se mantém, com a chamada da matéria feita pelos âncoras, 

que se revezam na tarefa: um jogral. Como aprendemos nas faculdades, um olha para o outro 

enquanto este fala. Por ser sábado, o casal famoso que apresenta o telejornal da Rede Globo, 

William Bonner e Fátima Bernardes, estava de folga, sendo substituído pela Carla Vilhena e 

por William Waack. 
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Cabeça (Carla Vilhena): Amanhã (domingo – 28/11/10), 132 mil estudantes 
vão fazer a primeira fase da Fuvest, o vestibular mais concorrido do país. 
(William Waack) Mas, na véspera da prova, a ordem foi relaxar. 
Repórter Veruska Donato (SP): Única aluna de uma turma, com mais de 
50 anos, Patrícia vai tentar uma vaga para enfermagem.  
 
Estudante Maria Patrícia Arashida: Os jovens estão aí fazendo, por que 
não? É uma oportunidade. Eu acho que a gente deve ir atrás sim.  
Repórter: A Fuvest terá 90 questões. O aluno tem que levar o RG, caneta 
azul ou preta, lápis e borracha. É proibido qualquer equipamento eletrônico. 
A prova começa às 13h. Os portões abrem meia hora antes. 
Aluna:  O ano todo estudando pra isso, não pode perder por causa do horário. 
Repórter: Estresse também não vale.  
Estudante: Hoje não adianta nada ficar se debruçando em cima de livro, que 
só vai ser pior. 
Repórter: E se bater o cansaço, o professor canta.  
Professor: Boi, boi, boi, boi da cara preta ... 
Repórter: Professores concordam que, nesse momento, quanto menor a 
pressão sobre o estudante, maiores são as chances de eles se darem bem na 
prova. A ideia é transmitir calma e otimismo. E tem até cursinho que está 
tirando aluno da sala de aula. 
Na quadra, professores desafiam alunas. A torcida vibra, dá gargalhadas, 
bate palmas, treina para o grande dia: quando sair o resultado do vestibular. 
 

Vamos tentar retomar algumas ideias sobre o ethos do Jornal Nacional, ou seja, que tipo 

de representação este tem na sociedade. Primeiramente, ele se reveste da voz de autoridade. O 

telejornal assume uma posição de autoridade, estando credenciado para contar as histórias e 

informar, na medida em que possui equipe de profissionais que inclui jornalistas, produtores, 

editores, operadores de câmera etc. Além do respaldo técnico, “Os profissionais de 

comunicação, em especial os jornalistas, têm a fé pública, ou seja, a sociedade confere-lhes a 

competência de representá-la diante do  real, isto é, assistir ao acontecido e, depois, relatar-

lhe.”  (BACCEGA, 2007, p. 31)  

A AD, nosso instrumental de análise deste estudo de recepção, orienta-se por vários 

conceitos de Bakhtin. Um deles é a relação dialógica da “[...] palavra, que está sempre 

orientada para um interlocutor; interlocutor concreto, situado, assim como o falante, social e 

historicamente.” (BRANDÃO, 2001, P. 63). Bakhtin também propõe um nós, fruto da interação 

do eu com o outro. Este outro do Jornal Nacional são os telespectadores, que são ‘antecipados’ 

pelos profissionais da Rede Globo, que têm uma ideia de quem eles sejam e a partir dessa ideia 

preparam seus enunciados, selecionam as notícias, a maneira como serão abordadas e a 

relevância, que aparece pelo tempo de duração da matéria; pela presença ou não na chamada; se 

é ao vivo, gravada ou ambas etc.  

Sobre a ideia que o emissor faz do receptor, é interessante lembrar o episódio famoso 

em que o editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, recebe professores 
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da USP e fala justamente desse perfil médio do público do Jornal Nacional. Segundo a Carta 

Capital 

Depois de um simpático ‘bom-dia’, Bonner informa sobre uma pesquisa 
realizada pela Globo que identificou o perfil do telespectador médio do 
Jornal Nacional. Constatou-se que ele tem muita dificuldade para entender 
notícias complexas e pouca familiaridade com siglas como BNDES, por 
exemplo. Na redação, foi apelidado de Homer Simpson. Trata-se do 
simpático mas obtuso personagem dos Simpsons, uma das séries 
estadunidenses de maior sucesso na televisão em todo o mundo. Pai da 
família Simpson, Homer adora ficar no sofá, comendo rosquinhas e bebendo 
cerveja. É preguiçoso e tem o raciocínio lento.46 
 

É a partir dessa ideia do receptor que são escolhidas e preparadas as matérias. 

Da mesma forma, o receptor tem uma ideia do Jornal Nacional. Nossas entrevistadas, 

que afirmaram assistir a este telejornal, disseram o seguinte sobre ele e sobre os meios de 

comunicação: 

Teleoperadora 2: Nossa, são essenciais porque se fosse, Nossa, num sei nem 
como seria sem os meios de comunicação. Precisa saber, né? O que tá 
acontecendo, pra você não ficar alienado. É muito importante. [...] É saber o 
que tá acontecendo. Se as pessoas .... alguém vier falar de algum assunto, 
você num saber, num ter nem ideia do que tá acontecendo, às vezes é muito 
importante pra você, vai fazer uma grande diferença e você num tá nem ... 
 
Teleoperadora 4: Eu gosto bastante de assistir o Jornal Nacional. Eu gosto 
bastante do Jornal Nacional. [...] Porque ele mostra o Brasil, assim, o mundo 
como um todo e eles ... ele foca as coisas principais, dá uma resumida e você 
sempre tá, assim, antenado. Então, eu gosto bastante, são coisas rápidas, 
objetivas que eu gosto assim, rápido e objetivo. Eles passam o que tem pra 
passar e ponto final.  
 
A teleoperadora 6 gosta de se atualizar: “Eu gosto muito de jornal.”  

 
Por estas respostas, percebemos que o Jornal Nacional está credenciado por estas 

mulheres como um emissor que transmite informações que as ajudam saber o que está 

acontecendo. Classificam a informações como relevante. 

Temos uma ideia de como o emissor vê o receptor e vice-versa. Analisando a matéria 

sobre o vestibular, vamos ressaltar alguns pontos que nos chamaram a atenção. 

Logo na chamada da matéria (ou cabeça), o telespectador é informado que a Fuvest é “o 

vestibular mais concorrido do país.” E inicia com a voz em off da repórter que fala sobre a 

aluna ser a única da turma a ter mais de 50 anos. Ela vai prestar o vestibular para 

enfermagem. Ela diz: “A gente deve ir atrás”.  Como todo texto tem historicidade, memória e 

                                                           
46 Publicado originalmente pela revista Carta Capital, em dezembro de 2005. (FILHO, Laurindo Lalo Leal. De Bonner para 
Homer. In Carta Capital, Ed n. 371) Disponível em: http://www.conversaafiada.com.br/antigo/?p=21145 Acesso em: 16 
jul. 2011  
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formação discursiva, podemos perceber que esta fala, em conjunto com o restante do texto, 

forma um discurso que enaltece o estudo como forma de ascensão social e garantia de 

colocação profissional por mérito.  

Assim, o trabalho, ainda que como aspiração futura dos jovens, aparece como o 

objetivo de se estudar. Esta ideia está inserida em uma formação ideológica e discursiva neo-

liberal, que guia o ‘roteiro’ da reportagem e mostra posições políticas e ideológicas, de uma 

classe específica. As imagens mostram estudantes de cursinhos, provavelmente da classe 

média ou até mais alta, que estão empenhados em estudar para ter um futuro melhor.  As 

formações ideológicas incluem várias formações discursivas, que, por sua vez, impõem pré-

construídos, noção introduzida por Pêcheux, que diz respeito a “ideias recebidas que circulam 

no discurso social atual.” (BRANDÃO, 2006, p. 241) São elementos do discurso que já 

existem mas como afirma Maingueneau (1989) que se esqueceu do enunciador. A “gente 

deve ir atrás” é um pré-construído. Todos sabem disso, mas por saberem, não nos lembramos 

mais quem formulou essa ideia. 

O pré-construído é, então, próprio à natureza mesma da linguagem. 
Linguagem compreendida como interação social, como ato concreto de 
enunciação, dirigido para o outro por sua natureza essencialmente dialógica, 
heterogênea. É por isso que o pré-construído tem para o sujeito um efeito de 
evidência; ele o mobiliza em suas operações linguajares sem que dele se 
aperceba. (BRANDÃO, 2006, p. 242) 
 

As formações discursivas dessa matéria se ancoram no ideário do meritório, do estudo 

como via de acesso a uma vida melhor, que tem como único responsável o próprio indivíduo, 

que precisa se esforçar para obter sucesso. Atualmente, muito ligado ao quanto se pode 

consumir. 

Assim, “o vestibular mais concorrido do país" não é para qualquer um. É para quem vai 

atrás, “a gente deve ir atrás”, é uma “oportunidade”, mas que exige esforço: “O ano todo 

estudando pra isso”, agora, véspera da prova, é hora de relaxar para “se darem bem”. Quem 

estudou merece esses momentos de descontração. Depois, é só esperar “o grande dia: quando 

sair o resultado do vestibular.” 

A matéria fala ainda do que é necessário levar para a prova: identidade, lápis, chegar no 

horário etc. Apenas se ‘esquece’ de dizer que a concorrência é acirrada, não menciona quantas 

vagas para cada aluno e as chances de quem não tem dinheiro para fazer cursinho e nem 

estrutura para estudar o ano inteiro. Ignorando as condições de classe, passa a ideia de que só 

não estuda quem não quer. Afinal, se uma senhora de 50 anos consegue. 
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Se analisarmos ainda o que foi dito pelas teleoperadoras, especialmente a teleoperadora 

3, que mostra que o não-dito da matéria foi o entendido por ela. Assim, mesmo que o meio de 

comunicação tenha preparado os sentidos preferenciais da mensagem, a receptora 

(teleoperadora 3) reelabora o conteúdo de acordo com sua experiência: “É muito ruim escola 

pública. [...] eu sempre estudei em escola pública [...] Por que não USP pra mim?”, 

questiona. 

Mas, ao mesmo tempo, reproduz o pré-construído das formações ideológicas e 

discursivas da reportagem: “Mas aí você corre atrás, então, se eu não aprendi no ensino 

médio, na educação, vou ter que fazer um cursinho e me esforçar bastante [...]” 

É curioso que ela usa um termo muito parecido com o da senhora com mais de 50 anos 

da matéria: ‘corre atrás’. Embora afirme que a educação ruim é responsável pela defasagem 

educacional, ela também imputa a ela própria a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso: 

“vou ter que me esforçar bastante”. 

Teleoperadora 3: Educação, que é uma coisa bem defasada no Brasil. É 
muito ruim educação pública, muito, muito, muito. E isso me afetou muito 
porque, querendo ou não, eu sempre estudei em escola pública e eu ... 
porque isso, eu estudei numa escola pública e fui fazer faculdade numa 
particular? Por que USP? Por que não USP pra mim, sendo que eu sempre 
fiz pública? E em compensação, pessoas que estudou particular tá na USP e 
eu não? É uma coisa que ... isso é muito triste porque pra mim me afeta 
demais. Muito mesmo. Mas aí você corre atrás, então, se eu não aprendi no 
ensino médio, na educação, vou ter que fazer um cursinho e me esforçar 
bastante porque eu já fiz a prova da USP e saí zonza de lá de tão difícil que 
é. É muito difícil. Mas é uma coisa muito importante a educação. 

 

6.1.3  A importância da família 
 

Como foi apontado no mapeamento sociocultural, realizado na primeira fase desta 

pesquisa, para as mulheres entrevistadas, a família é muito importante. Uma vez que a maioria 

delas é jovem (85% têm entre até 19 e 29 anos) e solteira (69%). Então, qual o motivo dessa 

importância? Que pessoas compõem essas famílias? Que laços fortes ligam seus 

componentes? Por que elas são tão importantes? A resposta parece residir em dois fatores 

principais: no suporte financeiro e emocional que a instituição família provê para elas e na 

construção social, as representações do que é ser mulher em uma família.  

O primeiro fator parece resultar das próprias dificuldades econômicas que torna as 

relações de parentesco, de amizade e de vizinhança uma estrutura paralela essencial para a 

sobrevivência, uma vez que o poder público não supre várias necessidades das populações 

pobres. Especialmente equipamentos públicos que retirem das mulheres a responsabilidade de 
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cuidar. Creches, escolas, cozinhas comunitárias são exemplos de estruturas que desonerariam 

a pesada carga que as mulheres assumem simplesmente por nascerem mulher. Na periferia de 

Osasco, a carência por mais infraestrutura social ficou evidente. A ida a casa dessas mulheres 

foi também fonte de informação. 

O segundo fator que marca a importância da família para as mulheres se relaciona à 

divisão social dos sexos que reserva a elas o cuidado com a família, com a casa, com a 

alimentação, erigindo características tidas como femininas como o ‘amor materno’. Bastante 

imbricado com o primeiro, visto que as consequências geradas por este, geram a necessidade 

de uma rede de solidariedade que permite, por exemplo, deixar o filho com algum parente 

para ir trabalhar. 

Bosi (2008/1972) descreve a casa das famílias e diz lá ser “o ambiente em que a família 

se reúne, acolhedor, quente e agradável, onde é bom estar.” (p. 25) 

A matéria-prima destas casas são os móveis fracos de compensado, os pés 
tubulares de metal, o plástico, enfim, tudo o que o comércio impinge e que 
os refinados consideram de mau gosto. [...] O retrato de casamento na parede 
[...] (p. 25) Há gostos arraigados da classe pobre que ainda se norteiam pelo 
contato primário da família e dos vizinhos (p. 152) 
 

A importância da família foi indicada nos depoimentos de praticamente todas as 

teleoperadoras, quando perguntamos: “Poderia falar da sua relação com sua família?”, 

pergunta que surgiu em virtude das respostas obtidas no mapeamento quantitativo, que 

verificou que 66% das respondentes afirmaram que a família vem em primeiro lugar, seguida 

das respostas: elas mesmas, os estudos e a profissão. Esta prioridade, presente para mulheres 

tão jovens, inquietou-nos. A seguir, destacamos algumas falas que mostram as razões de a 

família ser tão importante para elas: 

Teleoperadora 1: A família é a base, às vezes a gente fica meio nervoso 
porque tá todo mundo junto, mas é uma coisa muito gostosa. Antigamente eu 
reclamava muito: "Ah, num aguento. Ah, minha tia .... é minha mãe. É todo 
mundo junto no mesmo quintal" Mas ... melhor coisa é acordar no domingo 
e encontrar todo mundo na mesa. Porque todo domingo, todo sábado, é todo 
mundo enfiado aqui na cozinha, tomando café. Ah, é muito gostoso! Até a 
gritaria das crianças, o latido dos cachorros chega a ser gostoso. 
 

Este relato aproxima-se muito desse lugar acolhedor onde é bom estar. Da família, a 

teleoperadora 1 herdou a ‘fé’. Evangélica como a mãe, sua visão de mundo também é 

atravessada por estas vivências, que são levadas para o trabalho e se articulam nas escolhas e 

no debate de normas, no momento, mesmo, da atividade. É neste contexto que ela assiste ao 

telejornal preferido: o Fala Brasil, da Rede Record, que passa pela manhã (ela trabalha à 

tarde).  
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Teleoperadora 2: É muito importante, né? Cê vê que cê num tá bem com a 
família, pelo amor de Deus! Cê num tá bem com ninguém. Num tem coisa pior 
do que tá brigado com qualquer pessoa. Ah, é boa minha relação com a minha 
mãe. Todo mundo. Meu pai eu num vejo tanto, ele tava vindo pra cá todo final 
de semana, mas aí ele num tá mais vindo, eu num sei por quê, mas rs ... mas é 
tudo bem ... num tenho problemas, não. [...] Bem afetiva. Desde sempre. 

  

 Os valores familiares também apareceram nas respostas. E por ter sido possível ir até a 

casa de cinco delas, pudemos observar muitos detalhes que ajudam a esclarecer um pouco a 

questão. Quando perguntamos para a teleoperadora 1 o que é ter uma boa condição de vida? 

Ela nos disse: “Ah, ter uma condição financeira boa, né? Ter lazer e ter a família perto. É 

isso.” A teleoperadora 2 também herdou da família a preocupação com o meio ambiente. 

A teleoperadora 3 foi a única reticente quando perguntada sobre sua relação com a 

família e sobre a importância desta: 

P: E você podia falar um pouquinho da sua relação com a família? 
Teleoperadora 3: Ah, minha relação com a minha família é bem básica, a gente 
num conversa muito porque eu sou bem reservada. Então, acaba sendo bem 
básico. Eu me divirto mais com a criança  .... com as crianças, interajo mais. 
Com adulto é meio complicado, é estressado e eu num tenho muita paciência, 
então, é o básico, mesmo que precisa o que não precisa. Deixa pra lá.  
P: É? E o que a família representa pra você?  
Teleoperadora 3: É importante, mas eu num ...  num consigo me envolver 
muito. É complicado, principalmente na minha casa. É ... sei lá, é difícil. 
Teleoperadora 5: (silêncio) Então, família eu acho que é a base de tudo. Eu 
acho que é a base de tudo porque sem a família você num é, você num é 
ninguém porque você depender da sua família pra você nascer, crescer na 
família ... cê num ... rs ... ninguém existiria sem a família, né? E ... a assim, 
eu tenho muitos amigos, acho que amizade é importante, porém a família é a 
base, mesmo. Porque tem pessoas que se distanciam, casam, o que prevalece 
é sua família, mesmo. 
Teleoperadora 7: Minha relação com o marido é boa, mas tirando família 
particular, a minha família, com a minha família, minha mãe, meus irmãos é 
óootima. A gente tem uma boa relação, um bom convívio, apesar de a 
maioria estarem casados a gente finais de semana estamos sempre junto, 
passeando junto. 
 

A pesquisa de Bosi (op. cit.) guarda similaridades com a nossa: as teleoperadoras de hoje 

podem ser comparadas às operárias de 30 anos atrás; a faixa etária das mulheres da nossa é 

muito próxima à de Bosi. “A idade variava de 19 a 35, concentrando-se na faixa entre 21 e 23 

anos. [...] 31 provinham da zona rural e 21 de zona urbana.” (p. 127) 

Sobre as notícias lidas no estudo de Bosi, ela afirma.  

O jornal é espetacular. Nele reflete a factualidade do cotidiano ainda que 
deformada e agigantada pelo sensacionalismo. Nele a leitora procura 
conhecer uma realidade vivida e, pelo que se constatou, é atraída e, ao 
mesmo tempo, traumatizada pelos componentes de violência e de medo. (p. 
163) 
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6.1.4  Internet e o acesso às tecnologias 

 

Das sete teleoperadoras que participaram da segunda fase da pesquisa, quatro não têm 

computador em casa. Destas, uma acessa a rede mundial de computadores em lanhouse e 

outra no trabalho. A teleoperadora 7, a mais velha, disse que entra pouquíssimo na internet. 

“ Internet eu uso pouquíssimo, eu num sou assim. Eu uso mesmo pra informação. Se eu quero 

algo e no lazer não.” 

Quando perguntamos quais sites costumam acessar, com a intenção de identificar em 

que portais elas liam as notícias, a que usa lanhouse (teleoperadora 4) disse que usa a Internet 

para falar com os amigos no MSN e ver o Orkut.  

Teleoperadora 4: Eu fico mais no Orkut. Bem mais. Orkut e MSN porque eu 
entro na internet, às vezes quando eu entrava pra estudar, eu dava uma 
pesquisada no que eu tinha que estudar, fazia e ponto. Depois ia pra 
diversão, ficar... lá eu converso. Orkut e MSN ficar lá com os amigos e aí 
distrai por isso que o tempo passa. Agora, ultimamente é só quando eu vou 
na lan, quando eu tenho ... vou agora duas vezes por semana, fico uma 
horinha e só. 
 

A que tem acesso à internet no trabalho (teleoperadora 6), utiliza para ver o Orkut, mas 

site, não muito. E, depois, citou o portal Terra. Já a Teleoperadora 3 disse que vai comprar um 

notebook em 24 vezes, para conseguir ter acesso à Internet. 

E das três que acessam a Internet em casa, apenas uma tem o computador no quarto, a 

teleoperadora 6, mas afirmou usar a Internet no máximo uma hora e meia por dia para acessar 

o Orkut e o MSN.  

Teleoperadora 6: Orkut. Orkut, Terra, é ... quando, antes do Enem eu ficava 
muito no Enem ajuda porque eu lia redação, via as antigas provas ... Enem 
também eu consultava bastante. (disse ficar cerca de cinco horas por dia na 
internet, mas no trabalho) 
 

A Teleoperadora 1 usa o micro atualmente para ver sites de bebês, uma vez que está 

grávida. Disse que não fica muito na Internet. Também gosta do Orkut e do MSN. 

Teleoperadora 1: Antes, eu ficava a madrugada inteira, quando era menor. 
Nossa, eu ficava no MSN. Antigamente, era até lazer. Só que agora eu num 
consigo ficar muito na frente do computador. 30 minutos é muito já. 
 

A teleoperadora 2 divide o computador, que fica na sala, com os irmãos. Disse não ficar 

muito no computador, mas disse ser um vício, por entrar todos os dias 

Teleoperadora 2: Site? Ah, num entro tanto em sites, que na verdade eu fico 
na internet à tarde, mas é pouco tempo. Entro mais no meu e-mail, fico no 
MSN também, Orkut e site de busca assim, tipo, pra pesquisa uso o Google 
bastante, científico pra algumas coisas. Num pesquiso tanto não. Site? Num 
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tem nenhum site específico. Às vezes, tipo, Globo, essas coisas pra vê 
alguma notícia, mas ... não ... 
 

Estes relatos chamaram bastante nossa atenção em face da distância digital que parece 

existir entre essas mulheres e a chamada Geração Y, à qual supostamente deveriam pertencer. 

Fazem parte da Geração Y, ou geração da internet, pessoas nascidas após 198047. Este grupo 

teria maior traquejo com as novas tecnologias e com a Internet, em razão de terem sido 

formados com ela, seria uma extensão, algo natural.  

[...] Geração Y ou Generation Y, termo que apareceu pela primeira vez em 
um artigo do periódico Advertising Age de agosto de 1993. O escopo dos 
nascidos nesta geração é representado pelo intervalo de 1982 até o início do 
século XXI, porém as datas específicas ainda são imprecisas. O termo é uma 
espécie de reconhecimento de sucessão da geração X para a próxima, 
portanto Y. Uma das principais características dessa geração diz respeito ao 
relacionamento com as novas mídias. Mais do que qualquer geração 
precedente, os Y estão cercados por tecnologia em todas as partes, eles 
conectam-se ao mundo pelos sinais da internet e o digital faz parte de suas 
vidas desde a infância. O que rege é a experiência on-line, fluída, 
hipermídia, sem raízes. (CARA, 2008, p. 75) 
 

Pela idade das teleoperadoras, 85% delas têm até 29 anos e, portanto, pertencem 

cronologicamente à Geração Y, entretanto, sua condição socioeconômica não permite que 

estejam cercadas de tecnologias. Outro termo utilizado para as pessoas que nasceram na era 

da internet e da informática são os ‘nativos digitais’, que segundo PRENSKY (2001) são 

pessoas que  

cresceram em uma “velocidade rápida” dos vídeo games e MTV. Eles estão 
acostumados à rapidez do hipertexto, baixar músicas, telefones em seus 
bolsos, uma biblioteca em seus laptops, mensagens e mensagens 
instantâneas. Eles estiveram conectados a maior parte ou durante toda suas 
vidas. Eles têm pouca paciência com palestras, lógica passo-a-passo, e 
instruções que “ditam o que se fazer.48  
 

Para o campo da comunicação, esta é uma informação relevante. Se estamos falando de 

mediações, estamos falando do local onde os sentidos são produzidos e, portanto, de 

diferenciações profundas entre pessoas da mesma geração (cronológica), mas com acesso 

diferente ao ‘mundo comunicado’.  

De acordo com a Pesquisa TIC Domicílio, do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

                                                           
47 Disponível em: http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/afinal-o-que-e-geracao-y/ Acesso: 13 jul. 2011 
48 PRENSKY, Marc. Nativos Digitais imigrantes digitais. De On Horizon (NCB University Pressm Vol. 9, n. 5, out. 2001. 
(S.l.) Trad. Roberta de Moraes Jesus de Souza. Disponível em: 
http://depiraju.edunet.sp.gov.br/nucleotec/documentos/Texto_1_Nativos_Digitais_Imigrantes_Digitais.pdf. Acesso: 13 jul. 
2011 
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Comunicação (CETIC.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)49, 

em 2010, 35% dos domicílios brasileiros no Brasil tinham computador. Na área urbana, essa 

proporção é de 39%. E o acesso à Internet, ainda segundo esta pesquisa, cresceu 15%, em 

relação ao ano anterior. Este estudo apontou também crescimento de sete pontos percentuais 

do acesso à Internet em domicílio. O acesso se distribui da seguinte forma: trabalho (22%), 

escola (14%), casa de outras pessoas (27%) e centros públicos de acesso gratuito à Internet 

(telecentros) (4%). E embora tenha havido queda de 10% no acesso em lanhouses, este ainda 

ocupa o segundo lugar que os brasileiros mais utilizam para acessar à rede mundial de 

computadores.  

 Se nas áreas urbanas, 39% dos domicílios têm computador, podemos dizer que a 

familiaridade com o equipamento é, no mínimo, desigual para 61% deles, o que pode gerar 

diversidade no desenvolvimento de habilidades. Não estamos supondo que as habilidades digitais 

sejam melhores que as presenciais ou físicas, somente assinalando essa possibilidade de 

desenvolvimento diverso. Afinal, retomando LOPES (2000-2001, p. 55) 

[...] a intensificação dos fenômenos comunicativos, a acentuação da 
circulação das informações não somente como um aspecto a mais da 
modernização, senão como o próprio centro e o sentido mesmo deste 
processo. [...] A realidade do mundo como [...] algo que se constrói como 
contexto de múltiplas narrativas. (LOPES, 2000-2001, p. 55) 
 

A disparidade de acesso à tecnologia mostrada em nosso grupo de entrevistadas pode 

ser um indicativo de que as narrativas digitais não chegam para todos e que esse ‘todos’ é uma 

porcentagem significativa, o que vai implicar nas mediações, no acesso a informações. 

Além disso, a utilização da internet mostra que há um interesse pelo ‘relacionamento’ 

digital. O Orkut é uma rede social e o MSN também, e conta com recurso que permite trocar 

mensagens instantaneamente e conversar por meio de vídeo. Obviamente, esta constatação, 

em virtude de nossa amostra não ser estatística, apenas indica que a utilização da internet é 

bastante específica para este grupo (nosso grupo é composto por pessoas jovens).  

Outro aspecto a considerar é o conhecimento técnico e as habilidades de lidar com as 

‘novas tecnologias’, uma clivagem interessante para refletir sobre o caráter sexuado das 

competências e das qualificações. Hirata e Rogerat (2002) alertam para a falta de estudos que 

consideram a divisão sexual dos processos de formação para as novas tecnologias. “As ações 

de requalificação não têm a mesma amplitude e o mesmo alcance, e tampouco a mesma 

significação para as mulheres e para os homens e a formação pode ser o próprio espaço de 

construção da incompetência técnica das mulheres.” (p. 204) 

                                                           
49 Disponível em: http://www.nic.br/imprensa/releases/2011/rl-2011-16.pdf. Acesso em: 31 jul. 2011 
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As razões para essa incompetência (uma vez que a competência requer a mobilização de 

conhecimentos prévios para aplicá-los em novas situações) são muitas: o próprio fato de as 

mulheres serem consideradas inaptas é um deles; faltam cursos de formação para mulheres nos 

ramos tradicionalmente masculinos; as empresas não têm interesse em mudar essa política. Além 

disso, o processo de introdução da tecnologia exigia saberes prévios que as mulheres não tinham, 

o que também contribuiu para essa exclusão. 

Entretanto, merece destaque as construções sociais, oriundas da das relações sociais de 

sexo que circulam na sociedade e culturalmente ‘instituem’ a ‘inabilidade’ das mulheres para 

assuntos tecnológicos. Esta questão foi abordada de forma indireta pelas teleoperadoras 

entrevistadas. 

Teleoperadora 3: Bom, na sociedade é meio difícil de descrever ... as 
palavras certas. (silêncio) A mulher é muito importante porque ultimamente 
a gente tá ganhando muito espaço, é ... você ... existe muitas mulheres então 
pra eleição, a gente consegue se influenciar, as pessoas procuram as 
mulheres que é mais carente, então, é uma coisa bem importante. E é uma 
coisa, querendo ou não, é mais fácil de ... como se dizer, de ... eu acho que a 
mulher acaba sendo mais fácil para se manipular, às vezes. Principalmente, 
donas-de-casa, pessoas que num ... num têm estudo, então, enfim, é um ser 
mais frágil.  
P: Você acha mais fácil manipular mulher? 
Teleoperadora 3: Eu acho que sim.  
P: Por quê? 
Teleoperadora 3: Porque, pela falta de .... falta de sabedoria, falta de 
informação, muitas ... muitas mulheres não procuram, que nem dona-de-lar, 
dificilmente, às vezes, ou assiste algum jornal pra tá sabendo de tudo, umas 
num sabe, enfim, o que acontece, como acontece, o que passa, o que deixa 
de ser, mas 
P: Os homens nesse caso ... 
Teleoperadora 3: Homem ... é mais serviço, assim, alguns né? Outros não. 
Mais serviço, então, eles é mais comunicativo, homem lê jornal, procura 
saber, entender. Mulher, dificilmente. Eu mesmo... se for pra lê jornal, nem 
entendo. Assisti na televisão já é o suficiente. E... é ... é ... tem aquilo tudo 
do machismo também, né? Porque "Ah, a mulher num pode isso, a mulher 
num pode aquilo, a mulher vai ficar difamada, a mulher ... enfim" Querendo 
ou não o machismo ainda é muito forte, no Brasil. 
 

Conforme pesquisas realizadas em diversas indústrias50, a imbricação 

tecnologia/qualificação mostra também que a intensificação do uso de sistemas de informação 

é acompanhada pela desqualificação de parte dos postos de trabalho, que são, então, ocupados 

por mulheres. Há uma polarização das qualificações masculinas e femininas (HIRATA; 

ROGERAT, 2002, p.206) 

 

                                                           
50 Cyntia Cockburn (1985); Madeleine Guilbert (1966); Monique Chalude (1985); Daniele Kergoat (1984) entre outras 
pesquisas que estudam a introdução da tecnologia e a divisão sexual do trabalho. In: HIRATA (2002) 
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6.1.5 Trabalho doméstico é considerado tempo livre 
 

Tempo livre é entendido como tempo fora do trabalho na empresa, por seis das sete 

entrevistadas. Assim, as entrevistadas contam como tempo livre quando estão fazendo o 

trabalho doméstico. As respostas das sete trabalhadoras demonstram, principalmente, duas 

coisas: a naturalização da atividade como algo inerente ao ‘ser mulher’. O fato de ser uma 

atividade humana desvalorizada, tanto por não ser remunerada como por ainda ser vista como 

um trabalho ‘menor’ e que exige competências pouco valorizadas. E também o significado de 

‘livre’ do serviço, livre de algo penoso, de um tempo muito duro e difícil, que comparado ao 

serviço da casa, torna este tempo ‘livre’. É o tempo do trabalho e do não-trabalho, como 

constatou Antunes (Antunes, 1999, p. 177 apud Nogueira 2006, p. 118) 

Teleoperadora 6: Livre? [...] Então, livre, livre, eu tenho umas sete horas. 
P: Mas você conta livre quando tá fazendo o serviço de casa? 
Teleoperadora 6: Conto. Porque pra mim livre é livre do serviço. 
 
Teleoperadora 4: Eu tenho bastante tempo livre ... rs hoje em dia porque 
depois que eu chego do trabalho meu tempo é livre, num tenho obrigação 
com nada, né? Mas o meu tempo livre é praticamente depois das duas e meia 
eu tenho tempo livre até a noite. Eu, eu ... 
P: Mas é tempo livre, você inclui, se você estiver limpando a casa é tempo 
livre? 
Aline: É tempo livre. Porque eu tô dentro de casa, pra mim é tempo livre 
porque eu num tenho uma obrigação de limpar a cada. Eu limpo quando eu 
posso, quando eu quero, né, então, eu gosto inclusive, de limpá a casa; eu 
gosto de fazê tudo. Eu acho que eu me divirto ... 

 
As trabalhadoras também consideram o tempo livre como algo importante. 

 
Teleoperadora 6: ... nossa, é muito importante porque você descansa a 
mente, você descansa o corpo, é ... o tempo livre eu fico com a minha 
família, curto muito eles, que durante a semana eu num consigo, então o 
tempo livre pra mim é final de semana, tempo livre pra mim é muuuito 
importante.  
 

A trabalhadora mais velha, de 44 anos, foi a única a mostrar uma visão diferente sobre 

o tempo livre. Ela afirmou ter apenas uma hora por dia de tempo livre, e disse que usa esse 

tempo para conversar com o marido ou visitar sua mãe e ver sua sobrinha. 

Também na pesquisa de Nogueira (2006), como na nossa, “as respostas dadas 

indicaram que a presença da dupla jornada de trabalho [...] é um fato real e constante na 

vida dessas mulheres trabalhadoras do setor de telemarketing.” (p. 118) Nos resultados da 

primeira fase da nossa pesquisa, foi demonstrado que elas próprias assumem várias tarefas em 

casa. 
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6.1.6 O trabalho doméstico e a dupla jornada 

 

Outra questão a se considerar sobre as condições materiais para a qualificação das 

mulheres é a do tempo destinado ao aprimoramento profissional. Se a mulher continuar sendo 

responsável pelo trabalho doméstico e de cuidados com as crianças idosos, doentes etc., o 

tempo, que lhe sobra para o aperfeiçoamento e a requalificação é comprometido 

significativamente. Mesmo se considerarmos os espaços ‘informais’ de qualificação como a 

leitura ou a possibilidade de acompanhar debates nos meios de comunicação, ler notícias ou 

ouvir programas educativos.  

Cristina Bruschini definiu o trabalho doméstico como trabalho não remunerado, em 

lugar à inatividade econômica, mudança conceitual que reconhece o trabalho para reprodução 

como essencial para a atividade econômica. Fougeyrollas-Schwebel (2009) o define “como 

um conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas e que são executadas no 

contexto da família – domicílio conjugal e parentela – trabalho gratuito realizado 

essencialmente por mulheres” (p. 257). 

A problemática do trabalho doméstico envolve sua gratuidade e seu baixo valor 

associado, mesmo sendo de inegável importância. A responsabilidade por sua realização é das 

mulheres, evidenciando a divisão sexual do trabalho e a presença de ideologias legitimadoras, 

baseadas no biologismo e na naturalização dessa incumbência. A responsabilidade das 

mulheres por este trabalho, que se refaz a cada dia e que nunca tem fim, ocupa grandemente o 

tempo e compromete a qualificação das mulheres. 

 
 
6.1.7 A periferia  
 
 

Essas trabalhadoras moram na periferia de Osasco, algumas, na periferia de cidades da 

região, como Carapicuíba, Barueri, Itapevi e outras. São lugares não somente distantes, 

considerando que a extensão do município é de 65 km2, mas em locais difíceis de chegar. Na 

primeira etapa da pesquisa, verificamos que o tempo gasto por 53% delas para ir de casa ao 

trabalho varia entre próximo a uma hora e mais de duas horas, o que é significativo.  

Um dos relatos mostrou que a estrutura ‘clandestina’, a não oficial e, muitas vezes, não 

legalizada, é que vai suprir deficiências deixadas pelo Estado como a questão dos transportes. 



176 

 

Teleoperadora 1: De trem, de ônibus é uma hora e meia, quase duas horas. E 
de van, que a van me pega na frente de casa e me deixa lá e me traz na porta 
de casa, 30 minutos. É porque é muito contra-mão.51 
 

Por periferia, sem entrar em debates sobre diferenciações entre esta e subúrbio por fugir 

ao escopo deste estudo, seguimos as delimitações de Raquel Rolnik52: 

O conceito de periferia foi forjado de uma leitura da cidade surgida de um 
desenvolvimento urbano que se deu a partir dos anos 1980. Esse modelo de 
desenvolvimento privou as faixas de menor renda de condições básicas de 
urbanidade e de inserção efetiva à cidade. Essa talvez seja sua principal 
característica, migrada de uma ideia geográfica, dos loteamentos distantes do 
centro. Mas é preciso lembrar que a periferia é marcada muito mais pela 
precariedade e pela falta de assistência e de recursos do que pela localização. 
Hoje há condomínios de alta renda em áreas periféricas que, claro, não 
podem ser considerados da mesma forma que seu entorno, assim como há 
periferias em áreas nobres da cidade.53 
 

A precariedade das condições pode ser traduzida em números sobre a infraestrutura 

presente nessas regiões. Segundo o PNAD 2009, o número de domicílios atendidos por rede 

geral de abastecimento de água (49,5 milhões) representou 84,4% do total de domicílios. O 

saneamento básico, em 2009, contando a rede coletora ou por fossa séptica ligada à rede 

coletora foi de 59,1%, equivalente a 34,6 milhões de domicílios. A coleta de lixo alcançou 

88,4% dos domicílios. Muitas regiões do nosso país ainda não contam com a infraestrutura 

básica. Além de faltarem lazer, creches e escolas. 

[...] a exclusão ambiental é parte do processo de exclusão como um todo. Ela 
tem aspectos sociais (discriminação em relação a raça, cor, origem, gênero, 
idade), culturais, econômicos (menores oportunidades de emprego, salários 
mais baixos, dificuldade de acesso à previdência), políticos (ausência da 
cidadania), e ambientais (dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura 
urbanos). (MARICATO, 1995, p. 45) 
 

O primeiro item a ser mencionado pela teleoperadora 6, quando perguntamos o que, 

para ela, é ter uma boa condição de vida, foi ‘morar em um lugar bom’, o que nos leva a intuir 

que ela não mora em um lugar bom. Esta jovem não quis que fôssemos até sua casa e sugeriu 

que a entrevista fosse em um Shopping Center que fica no centro de Osasco. 

Teleoperadora 6: Ter uma boa condição de vida, na minha opinião, é você 
morar num lugar bom, ter um salário digno, você receber o salário que dê 
pra você poder se manter. Pra mim isso é uma boa condição de vida. 
 

                                                           
51 As vans são usadas para transportar passageiros e acabam fazendo itinerários que as linhas de ônibus não fazem, 
acomodam-se às necessidades das populações que transportam. Muitos desses transportes não são legalizados. 
52 Raquel Rolnik é urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e relatora 
especial da Organização das Nações Unidas para o direito à moradia adequada. 
53 Disponível em http://raquelrolnik.wordpress.com/2010/06/14/o-que-e-periferia-entrevista-para-a-edicao-de-junho-da-
revista-continuum-itau-cultural/ Acesso: 02 abr. 2011 
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A criminalidade é muitas vezes associada à periferia. Segundo dados do relatório da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo54, Osasco está entre as cidades com 

alta criminalidade. Khan (2002) analisou clusters para agrupar os municípios de acordo com a 

criminalidade, alta, média e baixa criminalidade. Em função das taxas de homicídio, roubo e 

furto, e roubo e furto de veículos, chegando à seguinte distribuição: 

 

Tabela 6 - Criminalidade 

 
 

A criminalidade em Osasco aparece como ‘alta’. E pelos relatos das nossas 

entrevistadas, esta é uma preocupação recorrente para elas. Há uma visão de que o perigo é 

iminente, no relato da teleoperadora 1. 

Teleoperadora 1: Esses dias tava passando sobre a guerra lá no Rio de 
Janeiro e também eu achei muito assim porque eu peguei um cliente que ele 
tava ... Ele falando: "Moça, o meu boleto vence hoje, mas eu moro aqui no 
Rio e a coisa tá feia, se você viu na televisão, né? Eu tô sem ônibus, e eu 
num vou correr risco de ser vítima de bala perdida". Aí me chamou atenção 
e eu tava acompanhando tudo de perto, assim. Tava acompanhando ali, 
vendo, pra ver, né? Quem ia ganhar de verdade.  
P: O que mais que chama tua atenção, o que te interessa, o que você para pra 
ver? 
Teleoperadora 1: Ah, a violência do jeito que tá hoje. A violência que tá ... 
nossa, a coisa tá bagunçada, é muita briga, é muita coisa. É muita briga e a 
gente fica com medo, né? Tipo, hoje em dia tá assim e, daqui cinco anos, né? 
A coisa tá feia ... e dá um medo, assim, a gente assisti e sabe? Tem muita 
gente morrendo à toa, sabe? Igual um menininho esses dias, que o ... o .... o 
policial achou que era um ladrão, só que o menino, ele tava se trocando na 

                                                           
54 Disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=390  



178 

 

janela. Ele pegou e atirou. Puff. Acertou o menino de 10 anos. Aí ... chama 
muito a atenção.  
P: O que você vê, além dessa coisa, que é horrível mesmo né? Mas o que 
você pensa disso? 
Teleoperadora 1: Ai, eu fico preocupada porque o meu bebê tá vindo, meu 
irmão tá crescendo. Eu fico muito preocupada.  
P: Por quê? 
Teleoperadora 1: A gente nunca sabe, né? Porque uma criança tava na 
janela. O policial só puff, atirou, matou a criança. Aí a gente fica muito 
assustada porque o nosso filho tá vindo, daqui um tempo é o nosso neto e a 
coisa tá ficando, tá muito bagunçado. E a tendência é piorar, né? Isso me 
chama muito a atenção porque eu fico muito preocupada. Principalmente 
com meu irmão que tá dentro de casa, né? Porque hoje ele tá dentro de casa, 
tá mexendo no computador, tá mexendo na Internet, só que daqui a pouco 
vai ter as baladinha dele, que ele vai querer sair pra festa, sair com os amigos 
e... como que vai ser? Será que ele vai chegar em casa, contando: "Ai, a 
balada foi boa, num sei o quê, num sei que ..."  ou vai chegar: "Mãe,  meu 
amigo, aconteceu isso" 
 
Teleoperadora 6: Que me chamou muito a atenção foi uma matéria, mas num 
foi muito legal assim, foi da menina que tomou os cinco tiros doooo 
namorado dela que inclusive um desses ela perdeu a visão. O nome dela é 
Aline, ela tem 15 anos, eu lembrei muito da minha irmã que eu tenho uma 
irmã chamada Aline, de 16 anos, e ela acabou se envolvendo com uma 
pessoa que não prestava e acabou, ele tentou executar ela, mas não 
conseguiu e graças a Deus eu fiquei muito satisfeita quando eu vi ela dando 
entrevista falando que estava muito feliz, estava bem recuperada. 
 
Teleoperadora 3: É pro vídeo-game (a televisão destina-se prioritariamente 
para o sobrinho jogar vídeo-game). Porque eu tenho um .... acho que na 
idade dele num é bom dele ficar largado na rua, então, aí eu prefiro que ele 
fica dentro de casa jogando vídeo-game, mais seguro. 
 
Teleoperadora 4: Bom, hoje, o homem ele se usa ... hoje não, sempre foi, né? 
Ele se usa da força pra violentar a mulher. Eu acho que muitas elas podem, 
elas poderiam ser mais, como eu posso dizer, correr mais atrás pra falar o 
que tá acontecendo, mas elas se omitem. Ou, eu falo isso porque eu vejo, né? 
Nas respon ... nas reportagens sobre ... na delegacia da mulher, que tem o 
pessoal que trabalha lá fala, a mulher vai lá faz uma primeira denúncia, 
depois, o cara fala que vai para num para; faz de novo, depois ela morre. 
Então, aí depois, ela sofre violência, denuncia, perdoa, depois volta a 
agressão, ela num denuncia mais, depois acaba em caso de morte, né? Então 
eu acho que se a pessoa, ela fosse mais ... pulso firme naquilo que ela 
começou, acho que tem que terminar, se você fez uma primeira denúncia, cê 
teve coragem acho que cê tem que permanecer. Porque um dia o cara vai 
aprender, ele vai ter a lição dele porque num fica mais impune, porque se a 
pessoa realmente for lá, denunciar, eles são presos, são. Têm muitos casos 
no Brasil que a pessoa mata, rouba e num é presa, mas quando é agora 
agressão à mulher eles realmente são, eles estão sendo presos. Então, acho 
que se a mulher fosse mais pulso firme isso num aconteceria. 
P: Tá, e que outras alternativas cê acha que poderia ter pra esse tipo de 
problema? 
Teleoperadora 4: Eu acho que é mais você denunciar. Acho que é a única 
alternativa que tem porque se você tentar tomar uma iniciativa, acaba em 
tragédia, então se você denunciar, você tem que levar pra autoridade, você 
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num tem como. Que nem essa moça, pode ter acontecido dela já está 
sofrendo agressão e num ter falado. É uma hipótese, né? Do que pode ter 
acontecido. Às vezes, quem sabe esse ex-namorado dela já estava agredindo 
ela ou, ou apenas ameaçando. Se ela tivesse pelo menos falado, falado pra 
algum familiar já iam ter noção do que aconteceu. Então eu acho que mais 
você falar e expor o que tá acontecendo, você num pode esconder que você 
tá sofrendo agressão. 

 
Sobre desemprego, violência e jovens, Martín-Barbero fala sobre a forma como Alonso 

Salazar “indaga o mundo dos grupos jovens urbanos do ponto de vista da cultura.”, que 

considera um reducionismo confinar “a violência juvenil aos efeitos da injustiça social, do 

desemprego, da violência política e da facilidade de dinheiro que oferecia o narcotráfico,”. Sem 

ignorar essas realidades, a pesquisa de Salazar “inscreve-se num contexto maior e de longa duração: o 

complexo e delicado tecido sócio-cultural de que estão feitas as violências que atravessam por 

completo a vida cotidiana das pessoas na Colômbia em geral” (MARTÍN-BARBERO, 2007, p. 37) 

 
[...] a densidade do sentido que encerra o fato de os jovens constituírem ‘o 
descartável da sociedade’, pois descartável significa considerar a vida das 
pessoas sob a ótica da rápida obsolescência que descreve a maioria dos 
objetos que produz o mercado na atualidade. Mas também, o descartável tem 
tudo a ver com a idéia de ‘resíduos’, isto é, com tudo aquilo que a sociedade 
quer se liberar ou se desfazer ... porque incomoda e atrapalha.  [...] veículos55 
todos de uma dura consciência da decomposição da cidade, da presença 
cotidiana da violência nas ruas, do beco do desemprego, da exasperação e do 
macabro. (MARTÍN-BARBERO, 2007, p. 37) 

 

A exclusão e a exposição das teleoperadoras a insultos se inserem nessa ideia de 

resíduo, ou o que é descartável. Trata-se de um trabalho que ninguém quer, mas como essas 

jovens precisam trabalhar e está é uma oportunidade de ter um registro na carteira 

profissional, elas se submetem a esta violência. Os aspectos culturais que norteiam a 

permanência em condições tão adversas como pudemos notar pelos relatos, também se 

vincula à divisão social do trabalho e as relações sociais de sexo. Além de um emprego part 

time, que permite melhor conciliar com outras tarefas e com os estudos, as qualidades 

femininas dão esse respaldo. Por serem mais meigas e pacientes, as mulheres estão mais 

afeitas a aceitar esse tipo de trabalho. Essas construções socioculturais são formações 

ideológicas que circulam nos meios de comunicação. As relações de gênero na comunicação 

aparecem de formas implícitas como esta: deixar disponível empregos tão precarizados para 

jovens sem alternativas. 

 
 
                                                           
55 Martín-Barbero fala de nômades urbanos, das bandas de música, rock ou rap, que se deslocam dentro e fora da cidade, das 
visualidades dos jovens. Estes seriam os veículos. 
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6.1.8 Primeiro emprego e experiências anteriores 
 

Todas as teleoperadoras, com exceção da 1, tiveram experiências anteriores ao Call 

Center Osasco, em trabalhos considerados sem muito prestígio social, como cuidar de 

crianças; trabalhar em fábrica ou em comércio, como lojas, rede de fast food e farmácia. 

Algumas entraram para o mercado de trabalho em segmentos ‘não-organizados’ e ‘geral’56. 

Assim, constatamos, como Pochmann (2007, p. 62), que “[…] diante das transformações 

atuais na economia brasileira, as alternativas ocupacionais do jovem estão distantes dos 

setores modernos da economia e associadas geralmente aos segmentos de baixa qualificação 

e alta precariedade do posto de trabalho.”  

As respostas para o questionamento “Fala um pouco da suas experiências profissionais 

anteriores, qual foi o seu primeiro emprego, como você chegou a ele?” resultaram em relatos 

que nos ajudam a conhecer suas vivências profissionais e dimensionar a produção de sentidos, 

ensejada pelo mundo do trabalho das cinco jovens que contaram suas experiências. 

O primeiro emprego da Teleoperadora 1 foi como estagiária no próprio Call Center 

Osasco. Ela se cadastrou no site, fez a entrevista e foi chamada. A entrevistada número 2 

trabalhou em uma loja de roupas, mas ia esporadicamente quando necessário e antes de iniciar 

a faculdade em Minas. 

Teleoperadora 2: Era numa loja de roupas e eu fazia ... eu ia pouco lá. Ia 
mais pra ajudar na organização, às vezes atendia, mas num era assim tipo ... 
num era ...num ia pra atender só.  
 

Depois que desistiu da universidade, voltou para São Paulo e começou a trabalhar no 

Call Center Osasco por indicação de uma amiga. A primeira experiência de trabalho da 

teleoperadora 3 foi como babá, aos 11 anos. Depois, trabalhou de seis a oito meses como 

auxiliar de produção numa fábrica de plástico, no modelo de contratação de cooperativa, um 

formato que exime empresas de pagar benefícios aos cooperados. 

Recentemente vem crescendo - e muito - o interesse pela terceirização, por 
intermédio de cooperativas de trabalho. Isto porque o trabalho realizado por 
estas organizações reduz sensivelmente os encargos de caráter trabalhista 
(FGTS, 13o salário, dentre outros). Tal fato relaciona-se diretamente com a 
edição da Lei no 8949/94 (3)que introduziu parágrafo único ao artigo 442 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) dispondo que: 

                                                           
56 Pochmann (2007, p. 55) distingue quatro segmentos do mercado de trabalho e forma de inserção ocupacional do jovem: 
não-organizado; geral, interno às grandes empresas e profissional. O não-organizado se caracteriza por estar “Abaixo dos 
parâmetros mínimos de contratação em setores de baixa produtividade”, com inexperiência do contratados, com uso ilegal 
de mão-de-obra, como trabalho infantil. Geral, por “contratação em emprego instável, sem critérios rígidos, geralmente 
associados à micro, pequenas e médias empresas privadas”, com “reduzida exigência de experiência” e “aceitação de 
parâmetros instáveis e precários de trabalho” 
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Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 
cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, 
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. (XAVIER, 2002) 
 

Depois, a teleoperadora 3 foi auxiliar de crédito numa rede de lojas de roupas, com 

contrato temporário, em fim de ano e, antes de ingressar no telemarketing, trabalhou em outra 

rede de lojas de roupas, também em regime de contratação de trabalho temporário57. 

Teleoperadora 3: Bom, eu cuidava de criança, desde os meus 11 anos. 
Sempre adorei criança, [...] e depois eu trabalhei, acho que uns seis ou oito, 
seis a oito meses, como auxiliar de produção numa fábrica de plástico, mas 
acabei saindo porque era cooperativa, então, você não tinha benefícios, não 
tinha ... se um dia eles quisessem te mandar embora, você saia e pronto e 
acabou. [..] Depois, Renner, temporário também, final de ano. Depois, o Call 
Center Osasco. 
 

A primeira experiência de emprego da teleoperadora 4 foi em uma loja de materiais 

elétricos, sem registro em carteira, aos 17 anos. Muito comunicativa, diz que sempre gostou 

de trabalhar com o público: “Aí, então, eu trabalhei nessa loja sempre procurava atender bem 

os clientes. Não por ser meu trabalho, porque eu gostava, mesmo, porque eu gosto de lidar 

com as pessoas”. Então, foi trabalhar em um call center que fica na Avenida Paulista, na 

cidade de São Paulo. “Quando eu completei 18, eu falei ‘eu vou começar a procurar alguma 

coisa, algum trabalho, mesmo que seje (sic) básico’, como [...] vai ser a primeira 

experiência, vai ser um pouco difícil.” 

Depois, participou de um concurso interno da Dedic, chamado de ‘Projeto Escalada’, e 

foi promovida para a auditoria, setor que faz a verificação dos dados do fechamento das 

vendas de seguros, realizadas pelos teleopoeradores. 

A Teleoperadora 5 conseguiu seu primeiro emprego em uma farmácia, por meio do 

programa do governo do Estado de São Paulo Jovem Cidadão – Meu primeiro trabalho58. 

Onde trabalhou por seis meses, até completar 18 anos e ingressar no telemarketing. Primeiro 

em uma central da Atento e, depois, por quase um ano, da Vidax. Só então foi para o Call 

Center Osasco. 

Aos 18 anos, a teleoperadora 6 começou a trabalhar no McDonalds. 

Meu primeiro emprego foi no McDonalds, então eu já posso dizer que eu 
sou uma guerreira ... rs Porque assim eu atendia cliente, quando num dava 
pra você, dava muita fila porque eu trabalhava no shopping, você ouvia 

                                                           
57 Artigo 2º da Lei 6.019/74 da CLT define trabalho temporário como “aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para 
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.” 
58 O Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo do Estado de São Paulo, 
instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril de 2000. Coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho, que em parceria com empresas e entidades sem fins lucrativos, objetiva oferecer a primeira oportunidade de 
trabalho para jovens, estudantes do ensino médio das escolas do sistema público estadual,com idade entre 16 e 21 anos dos 
39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/conhecaoprograma.htm. Acesso em: 24 jul. 2011. 
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xingo, palavrão no seu ouvido, então, pra mim o meu primeiro emprego foi 
muito difícil, por ser o McDonalds e receber por hora. Recebia R$ 2,00 a 
hora. E... era de domingo a domingo e um domingo por mês e uma folga por 
semana. Aí, depois disso eu trabalhei na CSU, que foi de telemarketing pra 
Claro. O salário também era um salário mínimo e ... como era uma central 
muito grande, no primeiro dia, era o primeiro dia de tudo, tanto de 
telemarketing como primeiro dia de serviço, não tive ajuda pra tirar as 
dúvidas, então, eu fiquei um mês e saí. Aí, depois foi no Call Center Osasco 
e agora tá sendo na transportadora. 
 

De fato, o primeiro emprego é um desafio para os jovens, especialmente os das classes 

menos favorecidas economicamente. Além de ingressarem no mercado de trabalho antes dos 

jovens de classes mais abastadas, eles acabam em trabalhos precários. Nesse sentido, o 

telemarketing pode se configurar como um emprego melhor, mais seguro e que usa como 

meio o computador. 

 

6.1.9 Telemarketing, infoproletárias e a fábrica do século XXI 

 

Pelas informações iniciais sobre estas teleoperadoras, vistas até aqui, podemos pensar 

que o telemarketing se configura numa alternativa de trabalho ‘em escritório’, em oposição ao 

trabalho na ‘fábrica’. Do ponto de vista da construção da imagem social, o telemarketing tem 

uma representação diferenciada, enquanto um trabalho com computador, comparada aos 

empregos destinados às camadas subalternas, como fábricas e comércio. 

Mas o telemarketing faz dessas jovens, infoproletárias59: trabalham com a informática, 

mas seus salários baixos; trabalham seis horas, part time, portanto; a atividade funciona nos 

moldes de uma linha de produção, com cronometragem de tempo, imposição de ritmo, 

repetição de movimentos, que como observa Venco (2009), no telemarketing a fala é o 

elemento principal da atividade, em lugar dos músculos. Além de cooptar as trabalhadoras 

para bater as metas e flexibilizar sua atuação, exigindo polivalência. 

A contrapartida é a segurança de ter o registro em carteira profissional, ter a ‘carteira 

assinada’ como se diz. Este fato assume importância, em meio a trabalhos anteriores ainda 

mais precários. As teleoperadoras, 2, 3, 4, 5 disseram que seus empregos anteriores não eram 

registrados ou o registro era como temporária ou estágio (o Jovem cidadão). Esse parece ser 

um diferencial que conta para que essas mulheres permaneçam na atividade. Caso contrário, 

voltam para a informalidade, ou seja, não terão os benefícios garantidos em lei como o FGTS, 

férias e, mesmo, no futuro, a aposentadoria. Este pode ser um motivo que as mantenha neste 

                                                           
59 Termo cunhado no livro organizado por Ricardo Antunes e Ruy Braga (2009). 
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trabalho, ainda que sejam xingadas, recebam maus-tratos, que se estressem e que o salário 

seja baixo. 

Teleoperadora 7: A minha expectativa em telemarketing, num sei se eu 
tenho muito. Se fosse pra desenvolver seria realmente na parte mais de 
vendas é..... ou o que eu gosto, mesmo, seria me desenvolver hoje mais em 
estética, né? Mas como eu te falei desde o princípio é a parte da segurança, 
né? Então eu queria trabalhar com uma empresa ou uma clínica que 
realmente pudesse dá um retorno seguro, né? Mas como eu tô em 
telemarketing, se num houver opção o desenvolvimento seria realmente isso: 
fazer cursos pra entrar numa área, até, até no Call Center Osasco, mesmo, 
mas numa área mais, que você tivesse mais poder de decisão. 
 
Teleoperadora 2: Eu já trabalhei em loja assim, ajudando, mas nunca nem 
registrado, nada nunca certo. 
 

O registro em carteira se configura, assim, no tão almejado vínculo empregatício. A 

Teleoperadora 3 considera a contratação no Call Center Osasco um crescimento profissional:  

Bom, é um crescimento, né? Porque agora trabalho registrada, tenho todos os 
benefícios, não todos, né? Mas alguns. Mas eu num quero parar por aí. Acho 
que todo mundo quer um serviço bom, que pague bem, que faça o que gosta. E 
... não assim, não que eu não goste, mas não é uma coisa que ... "Nossa, eu tô 
super satisfeita!", não. Quero mais. 

  
Há uma conjuntura político-econômica que vislumbramos e que precisa ser considerada na 

dinâmica de transformações no mundo do trabalho, que aconteceram a partir da Segunda Guerra 

Mundial, especialmente no Japão. Quando os japoneses precisavam recuperar seu país que fora 

devastado, criou-se um ambiente propício para a disseminação de novos métodos de gestão de 

produção e organização do trabalho, com o Toyotismo ou Ohnismo – princípio de automação e 

auto-ativação, descrito por Coriat (1994).  

O Ohnismo teve origem na indústria têxtil; foi levado para a indústria automobilística e, 

depois, para outros países. Consiste nos conceitos do sistema just in time e do modelo kan ban. 

Entre as transformações que trouxe, destacam-se a “desespecialização e polivalência operária 

(postos polivalentes)” (CORIAT, 1994), em decorrência dos novos modos de divisão do trabalho 

e sua intensificação. Neste sentido, um trabalhador opera várias máquinas numa unidade celular, 

cujo conceito de cliente (não mais de companheiros de trabalho) foi implantado entre os 

trabalhadores das várias células. 

O princípio aplicado por Ohno foi o seguinte: o trabalhador do posto de 
trabalho posterior (aqui tomado como “cliente”) se abastece, sempre que 
necessário, de peças (“os produtos comprados”) no posto de trabalho anterior 
(a seção). Assim sendo, o lançamento da fabricação no posto anterior só se 
faz para realimentar a loja (a seção) em peças (produtos) vendidas. Assim, 
surgiu o princípio do Kan Ban que constitui, em matéria de gestão de 
produção, a maior inovação organizacional da segunda metade do século. 
(idem, 1994, p. 56) 
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Desta forma, o fordismo (modelo reproduzido com excelência, no filme ‘Tempos 

modernos’, de Charles Chapplin60) e o trabalho repetitivo vêm sendo gradativamente plasmado 

ou substituído e com ele, vários cargos hierárquicos. Trata-se de uma nova conformação de 

produção, substituindo a ‘era industrial verticalizada’ pela horizontalização, que extingue as 

chefias e os departamentos de controle de qualidade. No telemarketing e em outros mercados, 

percebemos que houve uma hibridização dos dois modelos, de forma a atender plenamente o 

interesse do capital. 

Outra mudança é que o trabalho passa a ser dotado de maior “dimensão intelectual 

(capacidade de tratamento da informação)”; coordenação de diferentes funções. “... as novas 

dimensões e formas de trabalho vêm trazendo um alargamento, uma ampliação e uma 

complexificação da atividade laborativa, de que a expansão do trabalho imaterial é 

exemplo.” (ANTUNES, 2001, p. 128) 

Antunes (2001) faz uma nova classificação dos trabalhadores, devido à heterogeneidade 

da classe trabalhadora, agora, denominada de ‘classe que vive do trabalho’. A antiga divisão 

entre trabalho intelectual e braçal não se sustenta e está desaparecendo. Além disso, a classe 

operária não abrange todas as categorias que existem. O telemarketing, neste sentido, parece 

ser emblemático, uma vez que se transforma um novo tipo de fábrica. 

Há deterioração das condições de trabalho. A precarização; a terceirização e eliminação 

dos vínculos empregatícios, que isenta os empregadores de muitas responsabilidades; bem 

como a individualização nas relações empregado e empregador, inclusive em negociações 

salariais, enfraqueceram o poder da “classe que vive do trabalho.” 

Todas estas mudanças acarretam prejuízos na qualidade de vida do trabalhador. De 

qualquer modo, são as mulheres que mais ocupam estes subempregos. Para Antunes: 

As relações entre gênero e classe nos permitem constatar que, no universo do 
mundo produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma 
construção social sexuada, onde os homens e as mulheres que trabalham são, 
desde a família e a escola, diferentemente qualificados e capacitados para o 
ingresso no mercado de trabalho. E o capitalismo tem sabido apropriar-se 
desigualmente dessa divisão sexual do trabalho. (2001, p. 109) 

Essas mudanças podem ter colocado em curso a expansão da aceitação da mulher. 

Talvez possamos supor que a partir da necessidade financeira das famílias, com a redução dos 

salários ou, em muitos casos, em razão do desemprego dos homens, até então chefes de 

                                                           
60 O filme ‘Tempos Modernos’ e sua relação com o mundo do trabalho daquela época foi discutido brilhantemente na 
dissertação de mestrado de William Andrade,"Trabalho na Comunicação: os sentidos da atividade humana pelas lentes do 
cinema", defendida na ECA-USP, em 2009. 
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família nos moldes burgueses, foram fatores que contribuíram para o aumento da presença 

feminina no mercado de trabalho. Para Ricardo Antunes: 

Vivencia-se um aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais 
de 40% da força de trabalho em diversos países avançados e tem sido 
absorvido pelo capital, preferencialmente no universo do trabalho part time, 
precarizado e desregulamentado. [...] Sabe-se que esta expansão do trabalho 
feminino tem, entretanto, significado inverso quando se trata da temática 
salarial, terreno em que a desigualdade salarial das mulheres contradita a sua 
crescente participação no mercado de trabalho [...] O mesmo freqüentemente 
ocorre no que concerne aos direitos e condições de trabalho. (2001, p. 105) 

 

O telemarketing é um trabalho part time, precarizado e as regulamentações são recentes 

e ainda falta muito para serem de fato incorporadas nos call centers. Sobre a diferença salarial 

entre homens e mulheres, como vimos, esta permanece. Em nossa pesquisa, alguns indícios 

sugerem que, embora não haja diferenças salariais entre os teleoperadores com a mesma 

jornada, as oportunidades de conquista de postos mais altos na hierarquia, naturalmente, 

parecem se destinar predominantemente aos homens. 

Sobre a organização do trabalho, pudemos perceber, na empresa que estudamos, que há 

uma mistura dos dois modelos de organização corporativa. Percebemos características do 

Taylorismo como redução de tempos mortos, por meio da tecnologia, especialmente a de 

discagem automática. Como contou a teleoperadora 6: 

Eu fazia mais de 209 ligações, muita ligação porque, no caso, no Call Center 
Osasco era ... ativo e a gente não discava, era um discador automático, então, 
a gente desligava, nem respirava direito já tinha outra ligação em seguida. 
Era você finalizando com um 'bom dia' e já dando 'bom dia' pra próxima 
ligação. 
 

O modelo também está presente no esforço de padronização dos ‘movimentos’, que no 

telemarketing é a fala, à qual os scripts têm como função modelar. E também a separação do 

planejamento e da execução. Os scripts, os TMAs, por exemplo, são determinados fora das 

operações, por quem não as executa. O trabalho do operador é o de transmitir essas opções 

planejadas por outros. No Call Center Osasco se não estiver dentro das opções de pagamento 

dadas pela empresa, não há o que fazer, como veremos mais a frente. 

Também acreditamos que se possa aproximar características do Toyotismo à 

organização do telemarketing, como a flexibilização das funções. As teleoperadoras por nós 

entrevistadas contaram que o modo de operação é tanto ativo como receptivo, dependendo do 

fluxo de ligações que entram e dos horários. Muitas relataram que embora alocadas no 

receptivo fazem as ligações (ativo) em determinados horários, como o início da manhã que 

não tem muitas ligações entrantes. Há também mudanças internas, como afirmou a 
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teleoperadora 1: “Aí, porque eu já fui receptivo também.” Outra aproximação com o modelo 

é de alguma forma o Just in time. As operações no call center se adéquam às campanhas e aos 

clientes. No Call Center Osasco, os teleoperadores precisam estar preparados para trabalhar 

com outros clientes, em momentos de pico e, mesmo, em novas campanhas. Na cobrança, as 

‘oportunidades’, segundo as entrevistadas, modificam-se, tem um prazo de validade para que 

fique ativa. Há também produtos variados dentro da mesma operação:  

Teleoperadora 4: Cartões do Bradesco. São vários cartões. Então, por 
exemplo, cartão das Casas Bahia é do Bradesco. É o Boticário e por aí vai. 
São todos que a finan ... que a financiadora é o Bradesco. 
 

Esta variação de produtos exige das trabalhadoras polivalência, como indicou Coriat 

(op. cit.). Além de flexibilização no script, na medida em que precisam se apresentar de forma 

diferente para atender clientes de cada cartão, há também mudanças de ordem física, de 

layout. 

Teleoperadora 4: Lá tem muito troca, chama troca de layout. Cê num pode 
ficar mais que 15 dias com a mesma pessoa ao lado, então, sempre tem 
assunto novo, pessoa nova do lado pra conversar. Quando cê num conversa 
com essa, você fica conversando com a outra que tá lá na ponta, então 
sempre tem assunto. 

 
A organização do trabalho de acordo com o modelo toyotista também prevê o trabalho 

em equipe para maximizar os resultados. Embora no telemarketing não haja uma concepção 

física da “organização em ‘U’” que Ohno indica para obter vantagens no layout (Coriat, 1994, 

p. 65) que favoreçam a produtividade. Nas centrais de atendimento, a disposição física não 

obedece a este critério. As PAs, normalmente, ficam uma de frente para a outra com uma 

divisória em todos os lados, em sequência, formando várias fileiras duplas (uma PA de frente 

para outra) e paralelas em salões grandes).  

Segundo Coriat duas formas físicas de encadeamento são especialmente importantes. 

“A primeira é reduzir drasticamente os tempos de espera, de estocagem e de transferência: o 

trabalhador é posto em situação de dever ininterruptamente, maximizar seu tempo de 

operação.” (CORIAT, 1994, p. 67). Essa cooptação do trabalhador para que maximize o 

tempo de operação é que de fato difere da eliminação de tempos mortos imposta pela 

organização do trabalho no modelo taylorista. A teleoperadora 4 nos disse que tem 

“supervisor que é tão legal, fala pra você assim: ‘não. Vem, só pra ajudar, não atrapalhar a 

equipe." (idem, ibidem, p. 66) 

“A segunda, e principal vantagem aos olhos de Ohno, é que, num mesmo tipo de lay-

out, as tarefas determinadas aos trabalhadores podem a todo momento ser redefinidas e 
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recompostas” (idem, ibidem, p. 66), o que, segundo relatos das trabalhadoras, acontece no 

Call Center Osasco. 

Há uma discussão teórica acerca de algumas atividades no telemarketing não serem 

tayloristas ou hipofordização segundo termo utilizado por Di Ruzza (2003 Apud Venco 2009) 

[...] a despeito da padronização dos procedimentos, cada operador imprime 
linguagens diferentes, de acordo com seus vários interlocutores. O debate 
acerca disso é intenso mas é difícil compreender a negação da produção em 
massa, quando se exige a realização de 140 ligações telefônicas em seis 
horas de trabalho, ou em série, com abordagens padronizadas por scripts e 
controle permanente da produção dos trabalhadores. (VENCO, 2009c, p. 
118) 

 

Em nossos levantamentos, observações e entrevistas, encontramos alguns indicativos de 

que há uma padronização da linguagem. 

Teleoperadora 1: Tem que ter muita concentração, muita coisinha porque lá 
a gente dança à toa. Igual uma vez eu fui zerada na ligação porque eu num 
falei a palavra 'possibilidade'. Eu achei isso uma coisa de doido, né? Mas tá 
... foi falta de concentração, a gente tem que ter muito jogo de cintura porque 
se num tiver ele ... dança a gente ... Nossa! Ele faz a gente dançar bem 
bonito. 
 

Ao mesmo tempo, há a flexibilização, especialmente para o tipo de serviço prestado na 

central de atendimento que estudamos, próprias do Toyotismo, como vimos. Por exemplo, o 

rapaz que modifica o script na maneira como aborda os clientes em situação de inadimplência, 

chamando-os pelo primeiro nome para simular intimidade e ser atendido. Como há 

monitoramento e gravação das ligações, podemos imaginar que em algum momento sua 

forma ‘criativa’ de chamar o cliente deva ter sido flagrada ou ele teria muita sorte!  

Talvez essa flexibilidade seja admitida se for ao encontro dos interesses da empresa. A 

inteligente manobra do operador é útil para os fins lucrativos e extração de valor, que no Call 

Center Osasco, se dá por meio de promessas de quitação de dívidas.  

No caso aqui estudado, os modelos de organização de trabalho taylorista e toyotista 

parecem ter se fundido. A mesma tecnologia que elimina os tempos mortos, impondo uma 

cadência e um ritmo ao trabalho, rotinizando os ‘movimentos’ dos teleoperadores, visa 

reduzir as filas de espera de ligações, garantir gestão flexível para atender aos horários de pico 

ou de volumes menores de ligações, às demandas de outras campanhas surgidas. Não é a eficácia 

do trabalhador em seu posto que garante individualmente a produtividade. As metas são 

formatadas por equipes, e é o grupo todo que tem que trabalhar coletivamente para atingi-las.   

Teleoperadora 4: Você vai até pra ... às vezes eu já vi gente até doente, ir na 
empresa, ficar só algumas horas, mas pra num ficar com falta só pra ajudar. 
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Então, eu acho que é uma escada, você vai recebe em troca, se o gestor 
motiva o coordenador e por aí vai. 
 

A discussão do modo de organização do trabalho nas centrais de atendimento é 

importante para este estudo de comunicação porque, como tentaremos mostrar, tem 

implicação direta com as fontes de stress dessas trabalhadoras e a forma como se comunicam 

com os clientes. A constituição de sentidos e as representações sociais estão imbricadas nestas 

experiências que, informadas pelos telejornais e suas ideologias, vão fermentar o ‘bolo’ da 

significação do mundo. É importante compreender que nosso aporte teórico parte do binômio 

Comunicação e Trabalho 

Ponto de vista que procura chamar a atenção para o mundo do trabalho, à 
medida que ele é mais amplo do que o da organização. Por ele circulam 
diferentes discursos, oriundos de sujeitos e grupos sociais diversificados. As 
relações de comunicação no mundo do trabalho revelam a complexidade de 
nossa sociedade, revelam a cultura real dos homens e mulheres em atividade 
de trabalho. Os valores e as ideologias, bem como os conflitos ali existentes. 
Nele há vozes que não existem para a organização, não são reconhecidas ou 
não deveriam existir. (p. 5) [...] A comunicação no mundo do trabalho 
permite entender como se dá a resolução de problemas e a partir de que 
valores as pessoas fazem suas escolhas; como se constituem os coletivos de 
trabalho que estão fora do enquadramento do organograma da empresa; 
como se constituem as redes de ajuda, de solidariedade na resolução de 
problemas e tarefas. E ainda compreender como o mundo do trabalho 
transborda de seu meio e abarca espaços sociais, tais como a casa, o bairro, a 
mídia etc. (FÍGARO, 2008, p. 8) 
  

 
6.1.10 Telemarketing: solução somente até a página dois 

 

Embora uma porcentagem significativa das teleoperadoras (48%) tenha identificado o 

cliente como causador dos aborrecimentos e do stress, na fase quantitativa da pesquisa, e, 

mesmo em muitos relatos, estamos inclinados a atribuir o stress e a insatisfação como 

decorrentes, mesmo, da forma como este trabalho está organizado. Estas seriam, assim, 

mediações presentes no mundo do trabalho, que vão conformar a experiência de vida da força 

de trabalho e, assim, vão arbitrar nas recepções das mensagens e, por conseguinte nas visões 

de mundo e nas representações. 

O formato de atendimento dos telesserviços de cobrança, a forma como foram 

concebidos parecem ter uma boa parcela da responsabilidade sobre as insatisfações. Um dos 

principais conflitos profissionais apontados pelas operadoras entrevistadas foi a falta de meios 

e de autonomia para atender às solicitações ou demandas dos clientes com quem têm contato. 

As opções de negociação no Call Center Osasco são limitadas e, muitas vezes, mesmo que o 
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cliente queira pagar, elas não conseguem a promessa de pagamento por não ter autonomia 

para aumentar o número de parcelas ou conseguir um desconto para fechar a negociação. É 

como a teleoperadora 7 disse: “Eles passam como nós sendo negociadores, mas não somos 

negociadores”. Sobre o que ela considera diferente entre este trabalho e os outros que já teve, 

avalia: 

Eu ... coisas não muito boas. Eu acho assim, pra mim, pra pessoas que é o 
primeiro emprego, ele de repente fica feliz, né? [...] como eu já fiz várias 
outras coisas. Eu tinha, poder de decisão, então, eu começava e terminava 
algo, né? Hoje, a minha função é fazer a cobrança, mas se tiver que fazer 
alguma alteração eu num tenho opção de fazer essa alteração. Eles passam 
como nós sendo negociadores, mas não somos negociadores. Porque na 
realidade a gente tem que passar o que tem em sistema, passou daquilo .... a 
gente tem que pedir pra pessoa retornar e num tem como negociar, né? E 
depende da super ... nem a supervisão tem esse acesso. Depende realmente 
de voltar a ligar e o banco dar um acesso de fazer uma nova negociação. 
 

Esta opinião é partilhada por todas as entrevistadas: 
 

Teleoperadora 2: A gente passa o que tá no sistema, [...] um bom 
atendimento é só cordialidade, acho de quem tá atendendo, mas ... num tem 
muito o que pode ser feito pelo cliente. Na verdade, como é tudo no sistema, 
tem o script, né? 
 
Teleoperadora 1: [...] o cliente é quando ele deixa a gente doida. Porque ... é 
porque às vezes num tem o que fazer. E ele pede insiste e xinga e briga. Aí a 
coisa vai deixando a gente nervoso porque a gente num tem o que fazer. 
Porque se a gente pudesse, a gente faria qualquer coisa pra se livrar dele 
rápido, mas tem vezes que não tem o que fazer. Aí a gente vai lá: 
"Supervisor me ajuda. Não, ele quer pagar, mas ele quer pagar, ele quer 
pagar, ele quer pagar." "Não, mas não tem o que fazer. Manda ele prá 
agência" (resposta do supervisor)  
 
Teleoperadora 4: [...] aí o cliente liga, a gente pega os dados dele procura na, 
procura no sistema, vê o que que tá disponível pra ele e a gente passa pra 
eles. Eles pensam que a gente tem culpa, que a gente que estipula como ele 
vai pagar, se a gente quer dar o desconto 'x' pra ele, aí tem uns que fala 
assim, dá até dó: "Pô, faz um descontinho pra mim, melhora, eu quero pagar, 
num tô me recusando." "É, num tem como, tal". Ele num entende que num é 
a gente, né? Aí vai tentar fazer uma negociação, mas você pode fazer 
negociação, têm várias opções lá. Mas só com o que tem lá você pode fazer. 

 
A falta de solução imediata aos problemas dos clientes parece gerar essa irritação das 

pessoas e consequentemente as agressões e o stress a que estas teleoperadores estão 

submetidas. O planejamento das opções, a concepção do trabalho, foi realizado por outros, e a 

execução sofre as consequências desse planejamento. Apesar da diversidade de clientes e de 

casos requerer mais alternativas ou uma autonomia dos teleoperadores, mesmo que negociada 

com o supervisor, isso não acontece. 
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A indicação da solução do problema em outros lugares, com o gerente do banco ou em 

outra central de atendimento, por exemplo, passa a impressão de incompetência. Logo no 

início, quando o cliente é atendido pela URA, que lhe dá opções para encaminhar a ligação de 

acordo com o que a pessoa precisa, torna o contato mecânico, impessoal. Parece que ser 

atendido por uma máquina também irrita as pessoas e pode gerar erro como o de ser 

encaminhado para uma operação que não consegue atender sua solicitação. 

Teleoperadora 4: Porque lá, por exemplo, onde eu trabalho, às vezes tem 
coisa que num dá pra resolver porque a minha central é só pra uma primeira 
negociação, se o cliente já fez uma negociação, tenha sido há seis meses 
atrás, eu num consigo mais fazer, lá é só pra uma primeira. 

 

Além disso, como algumas vezes envolve o banco credor, elas precisam falar com os 

gerentes das agências desse banco e pedir que imprimam o boleto do cliente. O relato da 

Teleoperadora 1 mostra que há outras fontes de atrito e de repercussões para elas como 

profissionais. Esse exemplo é de um cliente que estava na agência bancária e ligou para o Call 

Center Osasco para negociar sua dívida. 

Teleoperadora 1: Aí, porque eu já fui receptivo também. Aí quando você .... 
quando o cliente liga às vezes ele fala: "Fala com o gerente." Aí, por 
exemplo, fica uma situação muito estranha. A gente fala: "O senhor deve 
imprimir o carnê para o cliente." Ele: "não, mas eu não tenho que imprimir 
nada. Vocês que enviaram a primeira proposta." Aí ele já quer discuti por 
causa disso. Aí se a gente aumenta a voz ou diminui a voz ou passa 
informação incorreta, na hora ele já ... já dança a gente, já ferra a gente. Ele 
[...] na hora já quer falar com o supervisor, aí o supervisor pega nossos 
nome. Aí ele escuta a gravação, e já teve caso de ... atendente ....o dono da 
empresa ter que ouvir a ligação. Já teve. Porque, um amigo meu, ele foi 
mandado embora por causa disso. Que o gerente, ele falou para o gerente: 
"Oh, você tem que ... o senhor tem que imprimir o carnê para o cliente." Aí, 
ele: “não, mas eu não tenho que imprimir nada. E num sei o quê ...” Aí os 
dois começaram a ser grossos um com o outro aí ele fez, ele fez ... Ai como é 
que é o nome.... é tipo uma denúncia lá com atendente que tá sendo mal 
educado assim... 
 

A estratégia do negócio call center, que visa o máximo de lucratividade a partir da 

equação custos baixos e alta produtividade, parece ser a principal fonte geradora dos conflitos. 

Esse trabalho terceirizado consiste na contratação de uma central para realizar uma parcela do 

todo do atendimento da empresa, que contrata o serviço. O cliente não fala mais com a 

empresa (por intermédio de um representante ‘legítimo’, no sentido de ter uma relação direta 

com esta), mas com um trabalhador que muitas vezes nem conhece a companhia para a qual 

presta o serviço. O paradoxo é que este se apresenta como representante dela. Os atendentes 

no Call Center Osasco, em uma das operações, identificam-se informando o nome da empresa 

para a qual este presta serviços, logo no início do atendimento. Por exemplo: "Banco 
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Bradesco, nome e sobrenome da teleoperadora 2, bom dia!" Esta é a saudação inicial que 

todos que estão na operação devem fazer. 

A equação para o a teleoperadora não é fácil. É preciso atingir as metas (as promessas 

de vendas e o número de ligações), seguir o script (com o peso inconteste de serem 

monitoradas e gravadas), atender bem aos clientes, ser convincente, confirmar os dados para 

não infringir o sigilo bancário, passar a negociação pré-estabelecida, argumentar as vantagens 

desta, no menor tempo possível. Além de manter o ‘sorriso na voz’ (VENCO, 2008, p. 13). 

Tudo isso implica em dramáticas do uso de si pelos outros e do uso de si por si mesmo, que 

configura a atividade de trabalho, que se define por esta permanente negociação entre essas 

duas dimensões da atividade. É o debate de normas da Ergologia.  

A operadora precisa atender às normas antecedentes, às prescrições à qual sua atividade 

está submetida, mas para preencher os ‘vazios de normas’, porque nem tudo na atividade de 

trabalho está prescrito, há sempre algo novo, inédito e que requer criação, o uso de si por si 

mesmo. Ainda mais quando há interação humana, com pessoas diferentes a todo momento. 

Neste ponto, a trabalhadora mobiliza suas experiências, seus valores, a singularidade. 

Schwartz alerta para a tentativa difícil e frágil de encontrar o equilíbrio entre: minhas normas 

e as dos meus vizinhos; minhas normas e a de o coletivo e de uma organização e minhas 

normas e a do universo político em que estou (SCHWARTZ, 2007, p. 200) 

Essas mulheres trabalhadoras enfrentam, assim, pressões internas e externas. E depois 

de um tempo, fica difícil manter o equilíbrio de que fala a Ergologia. E as razões são muitas. 

 

6.1.11 Xingamentos: clientes insatisfeitos 
 
 

 A exposição a xingamentos e ao nervosismo dos clientes causa stress. E todas as 

entrevistadas disseram ser vítimas de grosserias, diariamente. A teleoperadora 2 afirmou que 

cerca de 80 ligações por dia são de clientes estressados. Grifamos as partes das falas que 

demonstram isso. 

Teleoperadora 4: O pessoal pensa que porque você fica ali sentado, tal, o 
stress mental eu acho bem maior que o físico. Muito maior. É muito. é ... a 
pessoa te xinga, é muito estressante, você num tem noção. [...]   
 
Teleopadora 5: O que mais me aborrecia é gente mal educada. [...] Cliente 
mal educado, que te xinga, que usa palavras de baixo calão, que eles 
misturam, sabe, eles pensam que a culpa é sua. A culpa num é minha, a 
culpa é deles, eles que tão devendo. É, então eles misturam eles quer 
descontar em mim, num fui eu que fiz a dívida, foi eles.  
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Teleoperadora 2: Tem uns que são muito ... Nossa, eles ligam nervosos [...] 
E quando num tem nenhum acordo então... eles começam falar: "Eu tô 
gravando a ligação também, num é só você que tá gravando. Eu quero pagar 
e você num quer aceitar meu dinheiro. Como é seu nome." Eu falo [...], 
nunca entendem meu sobrenome. Eles ficam muito putos quando você num 
consegue fazer o que eles querem. Num tem nenhum acordo, você tem que 
encaminhar pra agência, que realmente num tem no sistema. Eles ficam 
muito nervosos. Isso acaba ... você fica estressado. [...] ligam nervosos, já 
ligam gritando já, nossa... [...] E eles já começam a xingar. Falam que você 
num tá fazendo nada por ele. 
 
Teleoperadora 6: [...] era o sobrinho dele querendo saber o que eu queria 
com ele [...] "Ah, mas é a respeito do quê?" Aí eu falei: "Senhor é ... são 
assuntos bancários somente com o senhor João." Ele "Ah, você num vai me 
falar." e eu: "Não, são assuntos bancários, somente com o cliente." "Ah, 
então, você vai procurar ele no seu 'toba'", aí eu peguei e desliguei o 
telefone. Aí eu falei: eu num sou obrigada ficar escutando ele me xingar, 
ainda mais mandar eu tomar naquele lugar, aí eu desliguei. rs 
 
Teleoperadora 1: Mas ele xingava, xingava, xingava, xingava: "Porque 
morto não paga conta. Morto num paga a conta". "Tudo bem, senhor, eu já 
registrei no sistema, que o cliente não se encontra. Peço que o senhor 
desconsidere O senhor não receberá mais boletos, né? [...] mas ele num 
entendia. Tava a fim de gritar, tava a fim de gritar. E gritava, gritava, gritava, 
gritava, gritava. Quando deu uma hora .... uma hora de ligação, já num tava 
mais aguentando, mas a gente tá ali pra ouvir. Aí teve que esperar. Teve que 
vencer ele pelo cansaço. Quando ele se cansou, ele pegou desligou o 
telefone. A gente: "Oba! Acabou!" 
 
 
 

6.1.12 Prescrições e restrições no telemarketing 

 

Uma das características do trabalho em telemarketing é o modo prescritivo que foi 

escolhido para geri-lo. São muitas imposições e regras a serem cumpridas e tais restrições 

aparecem nas falas das trabalhadoras, em diversos momentos. Abaixo assinalamos algumas. 

A Teleoperadora 1 nos disse que diariamente tinha que fazer 250 ligações. É necessário dar 

satisfações o tempo todo. Ela comenta que “eles” (os supervisores) brigam porque imputam a 

responsabilidade de não se conseguir efetivar as ligações como problema dos atendentes e não 

dos mailings defasados, da própria natureza do serviço (trata-se de cobranças de dívidas) e da 

organização do trabalho. Um exemplo claro disso é sobre o horário de início das operações, 

como relatou a teleoperadora 2, que é às 7h20 da manhã, em horário de verão 6h20, ninguém 

gosta de ser acordado, muito menos para ser cobrado, neste horário. O resultado, muitas 

vezes, são ofensas.  

Teleoperadora 1: 250. 250. É. Às vezes passa, às vezes chega no 95. Aí a 
gente tem que dar uma satisfação. Por que deu 95 ligações? [...]  Porque tem 
que logar na hora certinha. [...] Porque senão é atraso, aí desconta. E a 
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supervisora sempre fica falando, né? Aí a gente já começa a atender, né? Aí 
dá muita linha muda. Se der muita linha muda eles brigam com a gente 
porque acha que é problema nosso. Se der muita secretária eletrônica é a 
gente que tá colocando secretária eletrônica ... a gente até entende, né? Às 
vezes, o sistema mesmo dá problema lá. Aí todo mundo faz a festa, né? Ê! 
Vamos ficar todo mundo sem trabalhar, mas é isso. [...] Aí a gente leva e 
deixa as coisinhas sempre debaixo da PA, que num pode deixar em cima. 
 

Outro paradoxo encontrado nas centrais de atendimento é que a fala é usada para 

interagir com o cliente, mas não deve ser usada para conversar com os colegas “[...] a fala é o 

movimento no trabalho, mas, por outro, não podem se comunicar entre si.” (VENCO, 2009, 

p. 175) 

Teleoperadora 7: Oficialmente num se pode conversar, né? rs Mas se 
conversa, se fala [...] 
 

 
6.1.13 Trabalho rotinizado, robotizado 

 

Há um controle, há metas a serem alcançadas, bem como cobranças de produtividade e 

controle por meio do monitoramento. Há, inclusive, imposição de dar justificativas formais 

em algumas ocorrências e como se pensa em melhorar. Os risos da teleoperadora 2 parecem 

significar como ela acha ‘ridículo’ ter que assinar um documento e dizer como vai melhorar, 

quando se é ‘zerado’ no monitoramento. 

Teleoperadora 2: Zerar é assim, que quando começa a ligação, ela tá valendo 
100. Aí, cada erro tem um tanto de pontos que você perde. Que nem, é 
quebra de sigilo bancário, quando num confirma os números de contrato, aí 
você é zerado. Aí você tem que assinar um papel que você foi zerado. E 
escrever pro .. o que você vai fazer pra melhorar, essas coisas. ... risos ... 
Porque você errou e o que você vai fazer para melhorar. 
[...] Tem dias que você acaba não aguentando, mas ... num é assim nada que 
você fala "Nossa, é insuportável!" Por causa dos clientes. É mais porque é 
chato, mesmo. Você fica ali sentado, seis horas ligando e falando a mesma 
coisa, mais por isso que é chato, num é nem por falar com o pessoal. Isso 
que acaba sendo chato. 
 

Há também uma rotina desgastante, como destacamos nos relatos. Há pressões da 

monitoria e insultos dos próprios supervisores: “teve um supervisor que eu achei que .... 

nossa, ela era terrível. Teve um dia que chamou a gente de lixo”, afirmou a teleoperadora 1. 

 
Teleoperadora 5: [...] Entrava 1h40 e saia às oito. É pouco? É, mas é 
estressante também porque tinha supervisor enchendo o saco: "Aí, que num 
sei que lá..." Assim, no começo quando eu entrei, o meu ... o outro 
supervisor ele era bem bonzinho, João, sabe? Agora esse outro que quando 
mudou, muito chato ...rs. 
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Teleoperadora 2: Às vezes, uma pessoa tem um carguinho a mais que você, 
num sabe nada, e ela acha que nossa, que ela ... faz o que ela quer. O pessoal 
lá é meio assim. ... rs Num sabe nada ... 
 
Teleoperadora 1: A rotina do trabalho é estressante. Lá é estressante porque 
é muito cliente, tem cliente que num entende, tem cliente que ... que deixa a 
gente doido. Só que as ... só que as amizades ali tira aquele stress na hora. 
Às vezes a gente perde a cabeça de tal forma lá, mas ... as amizades dão um 
jeito ali. Acalma. [...] mas tem cliente que a gente fala: "Meu, se a gente 
passasse do lado a gente ia tacar uma bomba na cabeça dele." Tem vez que a 
gente, nossa, a gente fica furioso. Mas a gente num ... 

 

Teleoperadora 2: Lá no Call? A rotina é bem rotina mesmo, né? Assim, tem 
três pausas: pausa de 10 minutos, eu tomo café, aí tem a pausa 20, que na ... 
as vezes rola um café na outra pausa porque é um pouco mais de tempo, dá 
... é um pouco melhor, num precisa ser tão correndo. Ainda mais ... que por 
incrível que pareça até que dá tempo, as pessoas almoçam em 20 minutos. 
Aí daí eu vou almoço, ou não almoço, antes eu tava almoçando, às vezes, 
mas agora num tô. 
 
Teleoperadora 3: Bom, no começo é muito bom, mas aí acaba sendo 
cansativo porque é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, então, pra 
mim isso acho que ... já cansei, um ano e dois meses. A gente tem um script 
lá no computador, então, todas as informações que precisa passar para os 
clientes a gente tem lá. Algumas, daí a gente pára e chama o supervisor, o 
supervisor não sabe, chama a monitoria, vai assim, um perguntando pro 
outro, se num sabe até que alguém chega num resultado.  
 
Teleoperadora 5: Eu num vou menti, eu conversava porque o negócio é 
estressante, cê fica que nem um robô, sabe, todo dia você tem que falar a 
mesma coisa, entendeu? Isso que mais irritava. 
[...] o problema é que é muito repetitivo, sabe? Acaba caindo na rotina, todo 
dia a mesma coisa, sabe? 
 
Teleoperadora 7: Você vai passar um recado, mas é o problema é que é 
muito repetitivo, sabe? Acaba caindo na rotina, todo dia a mesma coisa, 
sabe? [...] Mas é, no meu caso, eu acho muito robótico. 
 

 

6.1.14 “Não tem mais como voltar atrás”: a vontade de fazer um bom trabalho 
 

A teleoperadora 6 usa muito a palavra ‘complicado’ e ressalta que quando o cliente fica 

insatisfeito, no atendimento, não tem mais como voltar atrás, um dilema de quem tem poucos 

minutos para convencer seu interlocutor e encontrar uma solução que atenda às condições do 

cliente, atinja as promessas de pagamentos, utilizando o script para não ‘zerar’ na monitoria 

etc. Há um desejo de fazer um bom trabalho, resolver os problemas dos clientes. É o sentido, 

mesmo, do trabalho. 

Teleoperadora 7: Um bom atendimento é você conseguir se colocar no lugar 
da pessoa que você tá atendendo. Porque às vezes você se irrita um pouco 
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pela pessoa não querer passar os dados. Mas, no meu caso eu penso, eu 
passaria os dados por telefone, sem saber do que se trata? [...] Então é se 
colocar no lugar do outro. 
 
Teleoperadora 2: Bom atendimento é você conseguir o que o cliente quer, 
né? Fazer um acordo pra ele, mas se bem que eles acham também que a 
gente num pode fazer muito pelo cliente. [...]... um bom atendimento é só 
cordialidade, acho de quem tá ... de quem tá atendendo [...] Acho que o tom 
de voz mais mesmo que acaba .... 
 
Teleoperadora 3: Um bom atendimento é quando você satisfaz o cliente, que 
todas as ... tudo que ele necessita, se ele precisa dum boleto, você vai enviar 
um boleto, se ele precisa de informações, você vai passar as informações. O 
mau atendimento é quando o cliente está estressado e você acaba deixando 
isso te afetar também, que aí você vai ficar estressada, vai tratar o cliente 
mau, vai passar as informações mal, então, isso é péssimo.  
 
Teleoperadora 6: Um bom atendimento pra mim ... é você sempre manter a 
classe com o cliente, nunca você chegar ao nível dele. Tipo ele vai te xingar, 
você vai mostrar na voz que você é. Antipatia na voz, isso pra mim é um 
mau atendimento. [...] um mau atendimento é o cliente te xingar, ele fala 
"Você é uma vaca."; você: "Igualmente, Senhor.". [...] e você pegar desligar, 
porque desligar antes do cliente isso é um mau atendimento. Sempre o 
cliente, você tem que esperar o cliente desligar, mesmo tem que levar tudo 
na cortesia. Se você num for cortês é um péssimo atendimento. 

Quando ele (o cliente) fica insatisfeito ... é complicado porque num tem mais 
como você voltar atrás. Aí eu pego o número de telefone dele, vou no 
receptivo, ligo, pergunto pra ele se ficou alguma dúvida, mas no Call Center 
Osasco era bem difícil o cliente ficar satisfeito. 
 

A teleoperadora 2, em seu relato acima, diz que encontra no tom de voz a forma de 

fazer o bom trabalho, mostrar a cordialidade. Ou seja, ela tem clareza de que seu instrumento 

de trabalho personalizado é a voz. No entanto, apenas a cordialidade não basta para atender 

aos clientes e o desejo de satisfazê-los não é alcançado. Daí a frustração. 

Na fala da teleoperadora 6, é possível perceber o empenho e a vontade de fazer bem 

feito o seu trabalho, de dar significado a ele. Percebemos que a prescrição, tanto imposta pelo 

script, como pelas opções de negociação e pelos limites dados a cada grupo ou operação na 

central (não poder atender a renegociações, por exemplo) não atende às necessidades do 

cliente. A saída única é usar a voz e a cordialidade para tentar minimizar o desgaste. E cada 

uma delas usa este instrumento de forma única, singular. A estratégia do corpo-si, mobilizado 

nesta atividade, é a voz. Muitas vezes, todo esse esforço não dá resultados, o que também 

causa stress. 

A teleoperadora 7 mostrou ter uma compreensão maior sobre o problema da pessoa em 

situação de inadimplência.  

Mau atendimento é justamente esse: você não se colocar no lugar da pessoa, 
você achar que a pessoa tem obrigação de saber, né? Porque a vida é muito 
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rápida, dez anos ... é muito tempo, né? Muita coisa muda na vida das pessoas 
e entender o que a pessoa tá passando, que às vezes você fala: "Ah, tá 
devendo, mesmo, é um mau pagador." Nem sempre. Às vezes é uma 
circunstância que a pessoa tá passando e cê tem que entender isso, então, o 
mau, o mau a ... a pessoa que não atende direito é isso, é não se colocar, né? 
E partir pra ignorância. Se você tá percebendo que a pessoa que tá do outro 
lado, porque quem tá ali na função de cobrança é você, quem tem que 
manter a postura é você. Então, se você percebe que o cliente, ele tá partindo 
pra ignorância e num tá entendendo, você tem que manter, tentar passar pra 
que ele ligue numa outra oportunidade e num ...  entrar em 'quixe' com ele, 
ficar discutindo. Isso seria um mau atendimento. 
 

 

6.1.15  Economia do corpo, a vingança: mute e derrubar a ligação 

 

Se de um lado existem tantas prescrições, do outro, têm as ‘transgressões’. No 

telemarketing a busca pelo equilíbrio é marcante. Há uma econômica do corpo, no sentido de 

preservá-lo.  Como afirma Schwartz, nunca existe uma única racionalidade no trabalho. 

“Existem escolhas que são feitas ao nível da consciência, mas ao mesmo tempo e tudo isso se 

entrelaça – escolhas que são feitas no nível, eu diria de uma economia, de uma economia do 

corpo.” Essas escolhas visam “evitar a fadiga, para manter as cadências, que tornam a 

situação vivível, e vivível num sentido muito fisiológico, muito muscular, muito corporal.” 

(2007, p. 44) 

Schwartz diz que a entidade que racionaliza é o corpo-si, “entidade que vai do mais 

biológico ao mais cultural”, o sujeito no trabalho. “ou seja, alguma coisa que atravessa tanto 

o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema nervoso.” O corpo-si, 

como explica Schwartz, é “... quem faz a gestão desta distância é a atividade de uma 

entidade um pouco enigmática que eu chamo de ‘corpo-si’ ou ‘si-corpo’ (mas podemos 

encontrar outra expressão). (p. 44) 

A economia do corpo que busca a saúde, o equilíbrio, o sofrer menos, preservar-se, 

feita pelo corpo-si da ergologia, apareceu nos relatos da teleoperadoras. As reações e 

transgressões ajudam a suportar, a tentar manter o equilíbrio. Se é proibido desligar ou, no 

jargão da profissão, derrubar a ligação antes do cliente, esta decisão passa por um debate de 

normas. O prescrito diz que elas não podem desligar, mas seus valores, sua emoção, o stress 

podem dizer para desligar. Esse embate, como vimos, não se dá ao nível do consciente, mas 

pode ser percebido.  

Teleoperadora 4: A gente num põe apelido, mas a gente desliga e xinga. Se 
ele tá xingando a gente xinga. Ou então deixa ele esperando, coloca no mute. 
Por exemplo, o cliente está enchendo o saco. Aí fala: "Aguarda só um 
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momento.", que a gente pode pedir quantos momentos, quantas vezes a 
gente quiser, só que agente tem que voltar a cada 50 segundo e falar: "Só 
mais um momento." Porque aí num pode deixar nem esperando porque 
agora é lei, né? E num pode deixar esperando porque às vezes deixava o 
cliente na linha, deixava... agora num pode. Aí, a gente vai e comenta com o 
amigo do lado: "Ai, o cliente tá falando isso e isso e isso." Aí a pessoa já 
começa a xingar [...] Acha que cê tá procurando ... rs Mas, assim, quando a 
pessoa é legal comigo, eu faço de tudo pra ser rápido e faço de tudo pra 
ajudar ele, mas quando a pessoa é chata eu sou por igual. RS 
 
Teleoperadora 6: Ah, a gente apelidava como cliente casca grossa, que é 
aqueles que deve e num quer ser cobrado.  
 
Teleoperadora 3: Só quando a gente acaba ficando nervoso que a gente põe 
no mute e aí ... 
P: Põe no mute? 
Teleoperadora 3: Aperta o mute, o cliente num tá ouvindo, né? Acaba: "Ai 
que saco!", "Ai que m..., esse cliente chato, viu, tal." Mas nada passa disso ... 
 
 

6.1.16  O trabalho que faz sofrer? 

 
Inseridas em um mundo do trabalho de stress; xingamentos; pressões, práticas 

rotinizada, salário baixo, polivalência para se ajustar a diferentes clientes e produtos, falta de 

perspectiva. Todas estas práticas produzem sentidos, embebidos em ‘ideologias do cotidiano’ 

(Bakhtin), que se debatem, lutam por significar. Por exemplo, convencer alguém a fechar um 

acordo de pagamento para cumprir metas pode ir de encontro aos valores individuais como 

saber que o desemprego pode causar o endividamento, um fato que pode ocorrer na vida de 

muitas dessas trabalhadoras ou de seus familiares.  

O pai da teleoperadora 5 estava desempregado. Em sua fala, no entanto, ela traz o 

discurso da empresa: “quitar o débito”; “caducar a dívida”; “entrando em contato”; “querendo 

passar uma proposta que pode melhorar”; “o nome dele vai sair do SERASA”. Dever pode ter 

adquirido um novo sentido, seu significado pode ter sido deslocado para o de uma situação 

difícil, para o de pessoas ‘cabeça dura’, que não pagam suas dívidas ou estão desempregados 

por culpa delas próprias, por incompetência, por não terem se esforçado o suficiente. Um 

pensamento que valoriza as conquista por mérito individual, sem levar em conta as condições 

concretas e objetivas das relações econômicas, muito disseminado pela ideologia neoliberal. 

Teleoperadora 5: Ah, eu me sentia mal assim porque ... às vezes, assim, eu 
entrava em contato, às vezes era uma boa proposta, pra ele quitar o débito e 
limpar o nome dele. Só que têm aquelas pessoas cabeça dura, sabe? Que ... 
"Ah não, já vai dar cinco anos, vai caducar a dívida, num preciso pagar." 
Entendeu? "Num tô nem aí, problema é seu, você tá incomodado, você que 
pague." Então, cê ouve muito disso, entendeu? Então, é.... é chato, né? 
Porque você tá entrando em contato, tá com a maior boa vontade, querendo 
passar pra ele uma proposta que pode melhorar ele, o nome dele vai sair do 
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... do, do , do SERASA, né? E a pessoa num quer, então, mas também eu 
num ficava, ficava triste, mas eu vou fazer o quê? A minha parte eu tava 
fazendo né? 
 

Ela parece acreditar nesse discurso. Reconhece o acordo como sendo bom para a pessoa 

em situação de inadimplência e finaliza dizendo “A minha parte eu tava fazendo, né?” E pede 

nossa confirmação “né (não é)?” 

A Teleoperadora 3 parece perceber um pouco mais que ela utiliza os argumentos 

utilizados com o propósito de convencer seu interlocutor, e que existe um esforço da parte da 

pessoa que tem uma dívida para aceitar as negociações: “acabam se esforçando e aceitam” 

Teleoperadora 3: Bom, a gente acaba argumentando do SPC e SERASA 
porque é o mais importante, a maioria com o nome em lista, eles são, eles 
precisam, outros querem fazer alguma coisa, fazer empréstimos, outras 
coisa, então é muito ... é bem forte a argumentação de SPC e SERASA. E a 
gente a chega falando que em cinco dias úteis o nome é regularizado no SPC 
e SERASA, eles acabam pensando, acabam se esforçando e aceitam. 

  

Percebemos na fala da teleoperadora 6 certo preconceito com relação aos devedores: 

“porque você deve, mas também não paga”. Em outra fala citada anteriormente, ela diz: “é 

aqueles que deve e num quer ser cobrado.”  

a gente como trabalhava com cobrança era um pouco mais complicado 
porque você deve, mas também num paga. Então, era muito complicado 
poder cobrar as pessoas [...] então, a comunicação com o cliente é muito 
complicado tanto pessoalmente como pelo telefone. É muita 
responsabilidade ter firmeza na voz, muito complicado, mesmo. 
 

Vamos retomar um pouco as informações desse contexto: a força de trabalho é 

composta por mulheres jovens, em sua maioria; vivenciam um dia-a-dia estressante; algumas 

até adoecem, como descreveu o presidente do Sintratel e também foi relatado em outras 

pesquisas, que aqui foram mencionadas. Isso é sofrer? Venco (2009) diz que o trabalho 

destituído de significado causa sofrimento. Mentir, ir contra seus valores pessoais faz sofrer 

também. Até que ponto é possível separar os xingamentos dirigidos a elas, enquanto 

representantes da instituição credora, de uma ofensa pessoal. E de que forma essa condição 

medeia a recepção dos acontecimentos relatados pelos telejornais Jornal Nacional, Fala Brasil 

e Jornal da Record? 

Sobe sofrer, Schwartz pergunta: “como se apresenta, então, a noção de sofrimento? 

Quando se entra pela via da noção de sofrimento corre-se o risco de não mais sair. [...] 

Certamente, há um sofrimento no trabalho!” (2007, p. 201) E pergunta o que é o sofrimento e 

o que o produz. 
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É tão fácil dizer ‘sofrer-se’, e dizer ‘é culpa dos outros’. Mas, os outros 
quem são? O sofrimento pode se dar em proporções muito variáveis: os 
ambientes imediatos de trabalho, a pessoa ao lado, o chefe administrativo, o 
chefe de serviço, o chefe imediato, o computador ou o sistema técnico que 
eu absolutamente não domino mais, as novas regras de gestão, minhas 
insuficiências com a língua. [...] E isso remete ao fato mesmo de viver, que é 
sempre um risco! E pode ser talvez tudo isso junto, relacionado à minha 
própria vida, à minha própria história, que é diferente da do meu vizinho. 
Portanto, com relação ao sofrimento no trabalho, há todos esses elementos 
variáveis [...] mas é preciso saber como sair disso para ser um agente 
transformador do presente. (idem, ibidem) 
 

No telemarketing, o sofrimento parece se originar dos problemas, que nos foram 

apontados e que constam desta análise, especialmente pela impossibilidade de dar uma 

solução satisfatória para os clientes, conseguindo fechar acordos com as pessoas em situação 

de inadimplência. Essa impotência, ou o não poder fazer do jeito certo (uma vez que pode não 

haver acordo que atenda aos clientes e que o stress faça essas trabalhadoras atendê-los mau) 

está ligada, como afirma Jacques Duraffourg (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007), à própria 

significação da atividade para os trabalhadores, é o sentido do trabalho para aqueles que o 

realizam. “Nesta perspectiva, a qualidade é essencial. E esta questão engaja valores 

fundamentais, não somente para os indivíduos, mas também para os coletivos de trabalho, e 

mais amplamente para a sociedade inteira.” (p. 72) 

Pode-se afirmar que a atividade não foi pensada do ‘ponto de vista do trabalho’ 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2007), que é a “atividade sempre singular de homens e mulheres” (p. 

60). Além disso, em condições tão ruins, o absenteísmo, o elevado turn-over, que é resultado da 

recusa das teleoperadoras em permanecer neste trabalho, pode ser refletida a partir da pergunta 

feita por Duraffourg se não seria uma reação saudável, uma maneira de resguarda a saúde e a 

vida? “Tenho mesmo a tendência de inverter o discurso: não é um drama que as pessoas sejam 

forçadas a aceitar situações em que perdem sua saúde ao serem obrigadas a trabalhar? É 

incrível como este discurso foi invertido em nossa sociedade!” (p. 54) 

Em se tratando da anatomia feminina também é pouco provável que se tenha pensado 

nas mulheres e o padecimento se torna ainda maior. 

Em outras palavras, o sistema, no melhor dos casos, subestima, e no pior, nega 
as variabilidades do ser vivo, o que se reflete no funcionamento cotidiano da 
empresa. Eu aprendi isso com o professor Alain Wisner que, [...] destacava 
que no final das contas as situações de trabalho eram criadas para homens e 
não para mulheres: para jovens e não para velhos; para homens de boa saúde e 
não para deficientes, ou pessoas doentes. Enfim, como ele dizia as situações de 
trabalho são cada vez mais concebidas para um homem médio, que não existe, 
um homem mítico. (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 52)  
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Do ponto de vista da Ergologia, o telemarketing é uma atividade de trabalho com 

prescrições fortes, ou seja, grandemente modelado pelos outros. Mas, como toda a atividade 

de trabalho, também terá a defasagem entre o trabalho prescrito, aquele que foi 

predeterminado e cientificamente pensado e o trabalho real, o que realmente foi feito. “No 

telemarketing, vê-se desenvolver esse gênero de prescrições, com não somente tempo de 

conversação com o cliente potencial, mas também fórmulas verbais padronizadas.” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 29) 

Durrive afirma que “Cada um procura no trabalho o equilíbrio aceitável entre uso de si 

requisitado e o consentido. O fracasso é um sofrimento; passar pela atividade pode ajudar a 

ultrapassá-lo.” E complementa “o sujeito é reconhecido como alguém que sente esse 

sofrimento sem jamais poder entrar em uma dialética com relação àquilo a que ele procura 

reagir – enfim, com relação ao que o agride.” (2007, p. 200) 

 

6.1.17  E a saúde?  
 

A perspectiva ergológica de saúde relacionada ao trabalho entende que saúde é chegar a 

um equilíbrio mais ou menos aceitável entre suas próprias normas, provenientes da história de 

cada um; a do coletivo relativamente pertinente; a do coletivo social que é mais amplo, ou da 

vida da nação ou do universo social, econômico e humano. 

Mas a doença, ou a patologia, é também o risco permanente de não poder 
manter este equilíbrio, o risco de que este debate de normas se desenvolva 
em desvantagem permanente. E aí, isso se torna trágico: a ‘dramática’ pode 
se tornar trágica, levando até um grande sofrimento, até o suicídio! 
(SCHWARTZ, 2007, p. 200) 
 

Além do stress causado pelos problemas que enumeramos, mesmo o tempo de pausa 

não colabora para uma vida saudável. A teleoperadora 7 disse ter engordado quatro quilos em 

sete meses. 

Teleoperadora 7: Assim que a pessoa entra em telemarketing, em função do 
horário que ela faz, o tempo pequeno de pausa, alimentação, ela não é 
balanceada, então se come muita fritura, muita gordura, muita massa. E o 
trabalho é sentado, então, você se alimenta e fica seis horas sentado. Então, a 
maioria das pessoas, se for fazer uma pesquisa, em seis meses, ganha média 
de quatro, cinco quilos.  
Aí depois de um tempo. No começo, você acaba deixando acontecer, quando 
você percebe, a maioria começa se policiar, começa se controlar a 
alimentação ou até levar coisas de casa, alternativa pra evitar, né? Excesso 
de peso. [...] Engordei quatro quilos.  
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Teleoperadora 2: Comia, lá, às vezes no Cescon61. Mas também é muito 
cedo meu horário de pausa: 10 horas da manhã num dá pra almoçar, 10h30, 
não. 

 
O ritmo de trabalho se impõe, inclusive na hora da alimentação. Realmente, temos que 

concordar que às 10h da manhã é difícil almoçar. Na pesquisa de Bosi com as operárias da 

fábrica, os turnos interferem na hora da refeição de forma mais contundente ainda. A refeição 

feita em família é interrompida. 

 

Não só o ritmo natural é violentado no trabalho: todo o organismo é forçado 
a se dobrar ao ritmo da máquina que determina até a hora da refeição do 
trabalhador, o que tanto indignava Marx. Os ritmos sociais são também 
rompidos, as horas de encontro, de refeição, o serão. O ritmo da vida 
familiar perde toda a coerência. (2008/1972, p. 27) 
 

 
6.1.18 Script, voz e bom atendimento 

 

Percebemos que o uso mais flexível do script é ‘tolerado’ porque traz ganhos em 

produtividade. Mas pelas falas das mulheres entrevistadas e a vivência que tivemos na central, 

essa flexibilidade na argumentação não está institucionalizada. É permitida, porém o limite de 

liberdade de atuação vai variar de acordo com a operação; com o supervisor e a tecnologia 

utilizada, que no Call Center Osasco ainda não havia sido implantada em algumas operações.  

Elas (pesquisas) são unânimes em destacar que o trabalho desenvolvido 
nessa atividade do setor terciário aproxima-se das concepções acerca do 
praticado na indústria, especialmente no que diz respeito aos controles do 
tempo e dos movimentos, expressos pela voz dos operadores. [...] A 
repetição é recorrente nas falas modeladas por scripts predefinidos, cuja 
flexibilidade de aplicação é consentida em situações que aumentam a 
produtividade e, consequentemente, o lucro. (VENCO, 2009, p. 183) 
 

A maior flexibilidade também pode estar associada à natureza do serviço prestado: 

operação de cobrança, cujas metas se traduzem em ‘promessas de pagamento’. Tais 

promessas são como a realização de uma venda, por meio do convencimento, da 

argumentação, do uso de si, de competências (muitas das quais, tácitas) como tentamos 

demonstrar. A atividade de trabalho dessas operadoras mobiliza, então, competências 

aprendidas formalmente como arranjos básicos da norma culta; noções de computação. Mas, 

utiliza-se de características físicas dessas mulheres como a voz e socioculturais como a 

expressividade, a todo momento cerceada e moldada pelas prescrições e regras, mas que 

encontra suas brechas e se mostra humana. 

                                                           
61 Restaurante que fica no Centro empresarial, um condomínio de grandes galpões, onde fica o Call Center Osasco. 
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Nossa percepção é de que no telemarketing as competências tácitas ou sociais, 

adquiridas com a cultura e a socialização por que passam homens e mulheres, mostram-se 

fortemente relacionadas com a utilização da força de trabalho feminina no telemarketing e por 

extensão com a divisão sexual do trabalho. E a própria voz. “[...] ainda de acordo com a 

visão empresarial os clientes preferem ouvir uma voz feminina ao telefone, somado ao fato de 

que são consideradas mais pacientes e com mais ‘jeito’ para lidar com o público.” (VENCO, 

2009, p. 184) 

A voz foi muito citada pelas teleoperadoras. Incluímos alguns exemplos da forma como 

elas percebem a importância da utilização da voz para a interação com o cliente. A 

Teleoperadora 6 comenta que é preciso ‘ter firmeza na voz’ para não sair da linha com o 

cliente. 

Teleoperadora 6: [...] a comunicação com o cliente é muito complicado tanto 
pessoalmente como pelo telefone. É muita responsabilidade ter firmeza na 
voz, muito complicado, mesmo. 
P: Como é que você faz ou fazia pra ter firmeza na voz? 
Teleoperadora 6: ... eu me mantinha no meu lugar porque você ouve cada 
coisa de cliente, então, assim, eu sabia que aquilo era o meu serviço e eu 
tinha que cobrar ele da fo... tanto na forma que hoje eu tento falar pro cliente 
que vai atrasar uma hora a entrega dele, então a gente tenta ter a postura, não 
sair da linha com o cliente, ele pode xingar, mas é o seu serviço e você tem 
que manter a linha. 

 

Induzir a pessoa a confiar pela voz, a forma de falar, passando segurança é a estratégia 

da Teleoperadora 7. 

Teleoperadora 7: O atendimento num é difícil porque a maioria das pessoas 
têm um certo limite de educação, mas como são dívi... cobranças muito 
antigas, você vê uma certa resistência, principalmente em função de você ter 
que ... verificar documentos e hoje, em função das próprias leis as pessoas 
têm medo de passar essas informações via telefone. Então, tem que ter uma 
certa agilidade pra pessoa acreditar que realmente tá falando com o 
Bradesco. E isso exige um certo jeito e pra induzi a pessoa a confiar. Até 
pela sua voz, ele confia se realmente você está fazendo, você está 
trabalhando com uma empresa ou se ele tá recebendo um golpe, então, até 
pela forma que você fala ele percebe isso, né? 
P: E como é que você fala, como é que você faz pra passar essa confiança? 
[..] Primeiro, acho que até pela minha voz, eu tenho uma certa segurança pra 
falar, mas lá existe uma regra: se realmente você perceber que a pessoa ... 
você pede pra ela apenas os três primeiros números ou você passa os três 
primeiros números e ele passa o restante pra ele ter segurança no que ele tá 
fazendo. 

 
A voz como disse Venco (op cit), é movimento desse trabalho. E essas mulheres 

percebem o quanto sua voz é importante para o seu trabalho. É com a voz que buscam reduzir 

as insatisfações dos clientes e, consequentemente, reduzir as agressões que recebem. Assim, 
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mobilizam a inteligência, o aparelho fonador (o físico), a forma de falar, o tom da voz (o 

cultural), ou seja, o corpo-si da ergologia. Essa entidade é evocada para gerir a defasagem 

entre o prescrito e o real. 
 

6.2 Assuntos que interessam e critérios de noticiabilidade: os dois lados de uma mesma 
moeda? 

 

Embora sonhem em estudar, não o fazem por falta de condições financeiras. São 

mulheres que além do trabalho no call center, assumem tarefas domésticas; moram em bairros 

da periferia. Com estas vivências, que notícias chamam sua atenção? Há influência desses 

fatores na recepção? E a mediação do trabalho, aspecto central na vida das pessoas, uma vez 

que regula até as refeições, como vimos, que sentidos cria/recria? 

Pudemos perceber pelas diversas falas destas teleoperadoras um viés principal com 

relação aos assuntos que geram interesse para elas. São aqueles que as afetam mais diretamente 

ou à sua família, de alguma maneira, o que vai ao encontro de uma das principais convenções 

geralmente utilizada no jornalismo para a eleição das pautas que serão apuradas. Com o 

objetivo de conquistar e manter a audiência, a mídia convencionou alguns parâmetros para a 

identificação de acontecimentos62 com potencial para se tornar notícia, os chamados ‘critérios 

de noticiabilidade’, que balizam a escolha dos fatos, de modo a atender às necessidades de seus 

leitores, ouvintes ou telespectadores. 

Charadeau (2007, p. 136) afirma que um dos critérios mais utilizados pela mídia é o da 

proximidade, que diz respeito a assuntos que afetam diretamente a vida do público, mesmo 

que este esteja longe fisicamente. "Se o que acontece trouxer uma sombra de ameaça aos 

interesses daqueles que recebem a informação [...] o local descrito pela notícia se tornará 

próximo." Este foi um critério bastante evidenciado, nas respostas sobre que notícias haviam 

chamado a atenção: 

Teleoperadora 7: Eu gosto muito de assunto de saúde, me interessa; 
alimentação, é ... e até em função de eu ter ganhado um pouco de peso, tal, 
eu sou, eu tento fazer um certo regime alimentar e até por verificar essa parte 
do que é bom você comer hoje pra manter, chegando a idade uma saúde 
melhor, tal. Então, me interessa muito. 
 

Teleoperadora 6: (Sobre uma notícia de violência de gênero. Namorado deu 
cinco tiros na namorada)  Me interessa muito pelo fato que eu tenho irmãos 
novos e na mesma época é ... a minha irmã também tava se envolvendo com 
uma pessoa que não prestava então me chamou muito a atenção esse tipo de 
assunto. 
 

                                                           
62 Aqui, até pelo escopo do trabalho, não distinguimos acontecimento de fato. Ambos são tratados como sinônimos. 
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Teleoperadora 5: (Sobre as notícias do Rio de Janeiro) Ah, porque ... é uma 
coisa que tá tão perto, né? Tá no nosso país, às vezes a gente vê isso em 
outros países, agora tá no nosso país, tá na cidade vizinha, pode acontecer 
aqui em São Paulo, pode acontecer no nosso bairro, né? Então cê tem que 
ficar alerta. Por isso. 
 

Quando perguntamos à teleoperadora 3 qual o assunto que mais a interessava, ela foi 

enfática ao ressaltar que é a educação porque é o que mais a afeta e desabafou:  

Educação, que é uma coisa bem defasada no Brasil. É muito ruim educação 
pública, muito, muito, muito. E isso me afetou muito porque, querendo ou 
não, eu sempre estudei em escola pública [...] 
P: E esse assunto é o que te interessa? 
Muito. Porque é o que mais me prejudica no momento. 
 

A mídia normalmente seleciona os fatos de forma hierárquica. "A seleção dos 

acontecimentos, operada pelas mídias, impõe um certo recorte do espaço público e uma certa 

configuração do acontecimento. A questão é saber quais são os critérios dessa seleção" 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 137).  

Além da proximidade, outro critério de noticiabilidade é a efemeridade. Apenas 

aparecem nas mídias “enquanto estiver inscrita numa atualidade que se renova pelo 

acréscimo de pelo menos, um elemento novo” (CHARAUDEAU, 2007, p. 134)  

[...] o presente como ‘assunto’ e o presente como a perspectiva no tempo em 
que é descrito – é o que explica o apelo intenso e universal ao jornalismo, e 
também a extraordinária dificuldade com que o jornalismo se depara para 
conseguir um relato dos acontecimentos que a experiência e a crítica 
afirmem ser coerente, equilibrado e fidedigno. (VIZEU, 2002, p. 6) 
 

Nesse sentido, percebemos que do dia 26 de novembro a 03 de dezembro de 2010, 

gradativamente houve uma queda na cobertura e no número de notícias sobre o confronto da 

polícia com traficantes no Rio de Janeiro, especialmente no Jornal da Record, episódio que foi 

bastante repercutido na mídia nesses dias. 

 

6.3 Analisando o Discurso  
 

Ante o exposto até aqui, tentaremos responder, com os estudos de recepção e por meio 

da análise de discurso, quais são as representações do feminino para essas teleoperadoras a 

partir da reelaboração das mensagens dos telejornais. Assim, reuniremos alguns conceitos da 

AD e também falas sobre a questão das representações. Em seguida, reuniremos matérias 

sobre os telejornais, para refletirmos sobre o processo de comunicação que se instaura, cria e 

recria incessantemente sentidos, mediados pelo mundo do trabalho. 

A Análise do Discurso permite identificar as marcas do social no texto. Sem 

esquecermos que o sentido se dá na interação do eu com o outro, o que evidencia que o 
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“preenchimento” dos significados está imbricado no social. Para desvendar os sentidos, 

entretanto, é preciso conhecer o lugar de onde se fala, a autoridade de quem fala e para quem. 

“[...] a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada 

fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são históricos e sociais. Seu 

estudo não pode estar desvinculado de suas condições de produção.” (BRANDÃO, 2004, p. 

11)  

A linguagem é a instância do discurso que, além do nível formal, é atravessada pelo 

social e pelo subjetivo. “Ela possibilitará operar a ligação necessária entre o nível 

propriamente linguístico e extralíngusístico”, sendo constitutiva das significações. “O ponto 

de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos linguísticos é, portanto, o 

discurso.” (BRANDÃO, 2004, p. 11) 

A Análise do Discurso de linha francesa tem como um de seus marcos referenciais Bakhtin. 

Este afirma que “A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de natureza 

social.” (BAKHTIN, 1988, p. 122) e que a linguagem se constitui em discurso e ultrapassa a 

dimensão meramente comunicativa, uma vez que os sujeitos se formam nas relações sociais.  

A palavra, componente primeiro do exprimir, situa-se na fronteira entre o ‘eu’ e o 

‘outro’, ressignificando-se de acordo com os repertórios individuais, o contexto histórico e 

social e a subjetividade. Trata-se de um signo linguístico, neutro e ideológico, ao mesmo 

tempo: preenche-se a cada troca enunciativa. A linguagem reflete e refrata dizia Bakhtin, 

evidenciando como o sujeito pode se reapropriar dos significados, que podem não coincidir 

com o que foi pensado pelo emissor, como aponta Charaudeau (2007, p. 59): 

[...] a informação midiática fica prejudicada porque os efeitos visados, 
correspondentes às intenções da fonte de informação, não coincidem 
necessariamente com os efeitos produzidos no alvo, pois este reconstrói 
implícitos a partir de sua própria experiência social, de seus conhecimentos e 
crenças. [...] Não há grau zero da informação.  

 
Benveniste salienta que “A enunciação supõe a conversão individual da língua em 

discurso.” (1989, p.83) Para ele, o discurso, que é um ato individual pressupõe um locutor, 

um alocutário e o referente. A linguagem se caracteriza pela integração de códigos que se 

interpenetram, formando textos e discursos carregados de valores e subjetividades, tornando a 

Análise do Discurso um meio profícuo de investigação. 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem 
de tramas a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro 
que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não 
tomaram forma [...] A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 
acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de 
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adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de 
engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 
registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 
sociais. (BAKHTIN, 1988, p.36, 37 e 41) 
 

Mobilizamos alguns conceitos da AD, dos quais já falamos um pouco anteriormente. 

As Condições de Produção (CP) são o “conjunto de elementos que determinam a produção de um 

discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que 

fazem de si, do outro e do assunto que estão tratando.” (BRANDÃO, 2008, p. 29) As CP são a 

base para se iniciar qualquer análise de discurso. 

Vale lembrar que os discursos são ideologicamente formados (formação ideológica) e 

também se encontram dentro de formações discursivas:  

Cada formação discursiva reúne um conjunto de enunciados ou textos 
marcados por algumas características comuns (lingüísticas, temáticas, de 
posição ideológica). A formação discursiva se define pela sua relação com a 
formação ideológica, isto é, os textos que fazem parte de uma formação 
discursiva remetem a uma mesma formação ideológica. (BRANDÃO, 2008, 
p. 30) 
 

O princípio do dialogismo se relaciona com a presença de outras formações discursivas 

no discurso com as quais a formação ‘predominante’ dialoga, que pode tanto contestar como 

reforçar sua posição. Já a heterogeneidade pode ser definida como “um sistema de idéias de 

uma mesma época” (BRANDÃO, 2001, p.62), postas em relação e se interpenetrando umas a 

outras. Authier-Revuz delineia dois planos de heterogeneidade: a mostrada, que pode ser mais 

marcada e menos marcada, e a constitutiva.  

O conceito de polifonia pressupõe a existência de uma pluralidade de vozes no texto. 

Ducrot distingue duas formas de polifonia: a existência de um ou vários sujeitos e a presença 

de, pelo menos, dois personagens: enunciador e locutor.  

Trata-se de indicações, que o enunciado apresenta no seu próprio sentido, 
sobre o (ou os) autor(es) eventuais da enunciação. [...] esta descrição da 
enunciação é constitutiva dos sentidos dos enunciados – a que é constitutiva 
do que o enunciado quer dizer [...] Ela contém, ou pode conter, a atribuição à 
enunciação, de um ou vários sujeitos que seriam sua origem. A tese que 
quero defender aqui é que é necessário distinguir entre estes sujeitos pelo 
menos dois tipos de personagens, os enunciadores e os locutores [...] 
(DUCROT, 1987, p. 182) 

 

A noção de intertexto é particularmente importante devido às citações fracionadas que 

os jornalistas usam nas matérias. Trata-se do “[...] conjunto de fragmentos que ele (o 

discurso) cita efetivamente” (BRANDÃO, 2004, p. 94). A intertextualidade, em que um texto 

só toma sentido em relação a outros, abrange “os tipos de relações intertextuais definidas 



207 

 

como legítimas que uma FD (Formação Discursiva) mantém com outras.” (BRANDÃO, 

2004, p. 94) 

 

6.4 Notícia, televisão e telejornais 

 

A notícia da forma como a vemos hoje, seja em televisão, jornal, rádio e, mesmo, na 

Internet, é resultado de uma prática que foi, ao longo do tempo, sendo instituída e 

convencionada, elegendo critérios e formatos, o jeito, mesmo, de fazer. Juntamente com 

Gomes (2011, p. 21), tomamos a notícia como “uma construção e não uma representação 

“fiel” da realidade.” (GOMES, 2011, p.21) e “uma forma cultural específica de lidar com a 

informação” (p. 23) 

A televisão é um meio de comunicação de massa e como tal é “una practica cultural 

que produce y hace circular significado em contextos sociales.” (JENSEN, 1993, p. 165) Na 

televisão, os usos sociais “separam nitidamente entre os gêneros do real – documentários, 

reality show – e as ficções tanto nos magazines de televisão como nos diversos festivais ou 

exposições”. (JOST, 2009, p. 18) E, por sua vez, o telejornalismo se conforma às regras e 

fazeres desse meio específico. 

O telejornalismo foi se transformando até chegar ao formato que vemos hoje no Brasil 

(existem outros formatos em outros países), que tem como um de seus ‘estandartes’ a 

apresentação ao vivo. Se pararmos para pensar, nada impede que fosse gravado, editado 

(mesmo que meia hora antes) e, só então, ir ao ar. Mas, convencionou-se, até para ter um 

efeito de sentido de ‘verdade’, que a credibilidade da simultaneidade, as falhas e retratações 

constroem um cenário de realidade, que envolve o telespectador nessa atmosfera de notícias 

reais. 

A notícia é discurso e, como tal, um conjunto de convenções que ajudou a 
configurar o jornalismo como uma instituição socialmente reconhecida e no 
interior da qual fazem sentido as noções de imparcialidade e objetividade e 
as distinções entre fato e ficção, informação e entretenimento. Naturalmente, 
a notícia televisiva é um discurso que é estruturado pelos discursos mais 
amplos da televisão. A notícia, seja ela ouvida no rádio, lida nos jornais ou 
vista na televisão, ganha muito de sua configuração das características do 
próprio meio no qual ela aparece. Daí a importância de analisarmos as 
configurações da notícia como um gênero discursivo em relação às 
características que ela ganha quando elaborada para transmissão na 
televisão. (GOMES, 2011, p. 24) 
 

Além dos critérios de noticiabilidade sobre os quais falamos brevemente, alguns 

conceitos são verdadeiras instituições dentro do jornalismo como “interesse público, 

objetividade, atualidade, credibilidade, independência, legitimidade.” (op. Cit., p. 24)  



208 

 

O discurso das notícias também assume a forma de verdade, tanto pelo formato: inclui 

som, imagens, texto escrito e depois lido pelos apresentadores, a fala dos repórteres e dos 

entrevistados, comentaristas, autoridades, pessoas da população. 

Em jornalismo, os adjetivos, bem como a parcialidade explícita (não-velada) são 

teoricamente proibidos, mas encontram caminhos sutis para aparecerem. A análise de discurso 

busca descobrir estes implícitos. 

No telejornalismo as matérias ganham destaque a partir de alguns indicadores, 

normalmente vinculados à forma como foi feita a cobertura e ao tempo que a notícia ocupa no 

programa: ser um dos destaques da edição, caracterizado pela chamada durante a escalada; 

presença de entrevistas e quem são os entrevistados; se há entrada ao vivo. Tudo isso 

significa. A forma como foi feita a cobertura do acontecimento está diretamente ligada à sua 

importância ou à importância que o veículo quer dar ao fato. 

A busca incessante pela credibilidade se mostra pela própria morfologia de 

apresentação: seriedade dos apresentadores; formalidade/ sorrisos contidos/ sequências 

planejadas para ‘entreter’ e ‘informar’. 

Para entender o sentido, segundo a Análise de Discurso (AD), é preciso recuperar as 

condições de produção do discurso, o que requer recuperar a relação de sentidos; antecipação 

e relação de forças.  

As condições de produção, que constituem os discursos funcionam de acordo 
com certos fatores. Um deles é o que chamamos relação de sentidos. 
Segundo essa noção, não há discurso que não se relacione com outros. Em 
outras palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para 
outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo discurso é 
visto como um estado de um processo discursivo mais amplo, contínuo. [...] 
segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade [...] de 
colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras. Ele 
antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que as palavras 
produzem. [...] Finalmente temos a chamada relação de forças. Segundo essa 
noção, podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo 
do que ele diz. (ORLANDI, 2007, p. 39) 
 

Deste modo, vamos delimitar algumas condições gerais dos telejornais que 

analisaremos. Lembrando que “Todo texto da reportagem está tecido com fios de opinião e 

informação, organizados por um ponto de vista do repórter, claramente explicitado logo na 

introdução” (CHAPARRO, 2000, p. 111). 

A Rede Record que veicula o jornal matutino Fala Brasil e o Jornal da Record, à noite, 

e a Rede Globo, que produz o Jornal Nacional, são emissoras de televisão com prerrogativa 

para realizar o telejornalismo. Elas contam com equipe de profissionais que inclui jornalistas, 



209 

 

produtores, editores, operadores de câmera etc. Assim sendo, ambas têm o respaldo técnico 

para realizar o telejornalismo.  

Vale lembrar que para os estudos de recepção em comunicação “[...] a tevê não é um 

ator social isolado, está sempre inserida em contextualizações de ordem sócio-histórica.” 

(SODRÉ, 2002, p. 31). 

 

6.5 O contexto televisivo 

 

Segundo o PNAD 2009, quase 96% dos domicílios brasileiros possuíam televisão 

naquele ano. Trazida para o Brasil na década de 1950 do século passado pelo controvertido 

Assis Chateaubriand, a televisão se tornou um meio importante de contato com o mundo para 

muitas pessoas. Neste sentido, deixando de fora momentaneamente as questões de seleção dos 

fatos, que tentaremos abordar durante a análise, o telejornalismo cumpre uma função social de 

informar.  

O direito à informação é fundamental. Ela deve ser sempre verdadeira 
quanto ao seu objeto e honesta e convincente quanto ao seu modo, visto que 
se devem respeitar as leis morais e os direitos das pessoas tanto na obtenção 
quanto na difusão da notícia. (VIZEU, 2002, p. 6) 
 

As tevês abertas enfrentam mais concorrência, o que gerou queda na audiência 

especialmente dos telejornais mais tradicionais. Tanto em virtude do barateamento e expansão 

da televisão a cabo e por satélite, que juntas somaram 10,6 milhões de assinantes em abril de 

2011, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)63. O crescimento do acesso 

à Internet também divide as atenções. Atualmente quase um terço da população, também 

segundo o PNAD 2009, têm acesso à Internet.  

Segundo informações divulgadas por diversos sites que acompanham o ibope, os 

telejornais registram queda na audiência. 

Um dos mais importantes telejornais do Brasil, o “Jornal Nacional” terminou 
2010 com a pior audiência da sua história. Segundo pesquisa do Ibope, o 
programa jornalístico da “Rede Globo” teve média de 29,8 pontos na Grande 
São Paulo e teve 49,3% de participação no número de televisores ligados 
(share) na região. 
De acordo com a coluna de Keila Jimenez, no jornal “Folha de São Paulo”, 
os números representam uma queda de 24% no índice de audiência se 
comparada a 2000, quando a atração registrou média de 39,2 pontos e 56% 
de share. Isso quer dizer que um televisor, dentre quatro, não estava 
sintonizado ao telejornal. Esta foi a primeira vez que o “JN” teve índice 
abaixo de 50% de share.64 

                                                           
63 Disponível em: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do Acesso em: 31 jul. 2011 
64 Disponível em: http://www.sidneyrezende.com/noticia/115683 Acesso em 31 jul. 2011 
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Já casos de comoção fazem a audiência subir65. Exemplos dessas comoções são os caso 

da menina Isabela Nardoni, de cinco anos que caiu ou foi jogada do apartamento do pai e da 

madrasta; o Tsunami no Japão; a morte de Bin Laden etc., que elevam os índices de 

audiência. A ocupação das comunidades no Rio de Janeiro em novembro de 2010 foram 

repercutidas de forma ostensiva por mídias impressas, eletrônicas e digitais. Os três 

telejornais que acompanhamos – Fala Brasil (Rede Record); Jornal da Record (Rede Record) 

e o Jornal Nacional (Rede Globo) – fizeram uma cobertura extensa dos acontecimentos. 

 

6.6 A Rede Globo e o Jornal Nacional 
 

O Jornal Nacional tem uma narrativa que fez escola. Com algumas exceções que só 

apareceram mais recentemente como o telejornal ‘Leitura Dinâmica’, da Rede TV, o formato 

é seguido pela maioria das emissoras.  

Sua estrutura, em si, é ideológica, na medida em que significa. A escalada é como um 

‘rufar’ de tambores, anunciando um grande espetáculo, no caso, as notícias que mereceram 

receber a atenção da equipe da Rede Globo. A escalada é o anúncio das notícias mais 

‘importantes’ da edição. A pergunta que nos fazemos é sob qual ponto de vista elas são mais 

importantes? Sem entrar no mérito da questão, o fato é que alguém (seja um grupo de 

produtores, jornalistas etc.) escolheu por nós. E, inclusive, esta própria hierarquia tem uma 

significação. A produção de significados também se dá pela sequência de imagens (LARSEN, 

1993, p. 163)  

Nos 42 anos do Jornal Nacional houve a construção de uma ‘formação imaginária’, 

que Orlandi define como as imagens do sujeito que resultam de projeções. O Jornal Nacional 

enquanto sujeito emissor da Rede Globo tem uma posição discursiva. Assim, pode falar com 

‘voz da autoridade’, de quem ‘sabe’ apurar um fato e relatá-lo. 

O Jornal Nacional é apresentado por William Bonner e Fátima Bernardes, casados há 

21 anos, podem ser considerados um ‘modelo’ de casal. Bem-sucedidos, trabalham juntos, e 

todas as noites apresentam as notícias para as ‘famílias’ brasileiras. 

  

 

 

 
                                                           
65 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1804200804.htm/ 
http://leituracritica.ning.com/profiles/blog/show?id=4095209%3ABlogPost%3A6904&commentId=4095209%3AComment
%3A6619&xg_source=activity. Acesso em: 31 jul. 2011 
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6.6.1 Notícias de uma ‘guerra’ contra o tráfico no Rio de Janeiro 

 

As notícias que serão analisadas se inserem dentro de um corpus de informações sobre 

a violência no Rio de Janeiro e o domínio de facções de traficantes nos morros cariocas, o que 

nos remete às periferias, que no caso do Rio de Janeiro se formou predominantemente nos 

morros que entrecortam a cidade. 

A coleta das notícias foi feita de 26 de novembro a 03 de dezembro de 2010. Nesses 

dias, houve uma série de ofensivas de traficantes na cidade do Rio de Janeiro e contra ataques 

da polícia, que sitiou e depois invadiu a comunidade da Vila Cruzeiro, expandindo com a 

‘tomada’ do Morro do Alemão e outras comunidades. Os ‘conflitos’ tiveram início em 21 de 

novembro de 2010. Abaixo, as principais ocorrências66: 

 

Tabela 7 - Retrospecto dos acontecimentos no Rio de Janeiro 
Domingo (21) 

Primeiro ataque registrado. Seis homens armados 
de fuzis incendeiam dois carros na Linha 
Vermelha, no início da tarde. Os criminosos 
ainda disparam várias vezes contra um carro da 
Aeronáutica. Ninguém se fere. O ataque ocorreu 
na via expressa, no acesso a Duque de Caxias. À 
noite, outros dois ataques foram registrados em 
Laranjeiras e na Pavuna. 

Segunda (22) 

Uma cabine da Polícia Militar é atacada na noite 
de segunda-feira (22), na Avenida Dom Hélder 
Câmara, na altura de Del Castilho, no subúrbio 
da cidade. Dois carros foram roubados e outros 
dois incendiados durante um arrastão na Rodovia 
Presidente Dutra, na altura da Pavuna. No 
decorrer do dia, o governo do Rio de Janeiro 
aumentou o patrulhamento da PM e atribuiu os 
arrastões a um grupo "pequeno" de facção 
criminosa. 

Terça (23) 

As operações da Polícia Militar em cerca de 20 
favelas, utilizam um efetivo de pelo menos 13 
batalhões. À tarde, dois policiais do Grupamento 
de Polícia Ferroviária (GPFer) são atacados por 
criminosos, na estação de trem de Senador 
Camará, na Zona Oeste da cidade. Ninguém fica 
ferido. Também durante a tarde, dois carros do 
16º BPM (Olaria) são atacados por criminosos na 
Penha, no subúrbio do Rio. A PM confirmou que 
oito homens foram presos, e outros dois, mortos, 
durante as operações. 

Quarta (24) 

Durante o dia, segundo a Polícia Militar, 15 
suspeitos são mortos, 31 presos e 2 policiais 
ficaram feridos; várias armas e drogas são 
apreendidas. Até o fim da noite, o total de 
veículos incendiados no estado chegou a 28 
desde a noite de terça, sendo 17 carros, 8 ônibus, 
duas vans e um caminhão. Em entrevista ao 
Jornal Nacional, o governador Sérgio Cabral diz 
que pediu apoio à Marinha. O governador 
ressaltou que a Marinha não teria atuação direta 
no combate às ações violentas no Rio, mas sim 
logístico 

Quinta (25) 

Avião da Polícia Federal com presos pousa no 
início da madrugada em Cascavel (PR). No final 
da manhã, tem início uma megaoperação do 
Bope na região das favelas na Penha, com seis 

Sexta (26) 

Durante a noite, a Polícia Civil prende Márcia 
Gama Nepomuceno, mulher do traficante 
Marcinho VP, que teria ordenado os ataques 
orquestrados. Cerca de 800 soldados do Exército 

                                                           
66 Na tabela, do dia 21 a 29 de novembro, os acontecimentos foram extraídos de matéria no portal G1. No dia 30, incluímos 
os acontecimentos de acordo com as reportagens veiculadas pelos meios de comunicação. Disponível em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/em-9-dias-de-conflito-rj-teve-menos-mortes-do-que-
em-sp-em-2006.html Acesso em: 02 jul. 2011. 



212 

 

veículos blindados da Marinha e dois caminhões. 
Durante a tarde, 350 policiais tomaram o controle 
da Vila Cruzeiro, provocando a fuga em massa 
de suspeitos da comunidade. 31 veículos foram 
atacados (13 carros, duas vans, 11 ônibus, duas 
motos, dois caminhões e um micro-ônibus) e 25 
pessoas morreram 

são mandados ao conjunto de favelas do Alemão 
e à Vila Cruzeiro. Na Vila Cruzeiro, três são 
mortos em confronto. Nas favelas do Alemão, ao 
menos cinco pessoas ficaram feridas até a noite, 
entre elas um fotógrafo da Reuters. Oito presos 
são transferidos para presídios federais. Em visita 
à Guiana, o presidente Lula garante total apoio 
do governo às autoridades do Rio. Pelo Twitter, a 
presidente eleita Dilma Rousseff posta 
mensagem de apoio ao governador Sérgio 
Cabral. Segundo a PM, desde domingo foram 
registrados 96 veículos incendiados, 48 armas, 8 
granadas apreendidas e 196 pessoas detidas 

Sábado (27) 

Houve intensa troca de tiros em diversos 
momentos do dia e da noite no Conjunto de 
Favelas do Alemão, na Penha, Zona Norte. Até a 
noite, a Polícia Militar tinha confirmado 35 
mortos na operação. Durante a tarde, veículos 
blindados avançaram à entrada do Alemão e 
mais de 30 suspeitos foram detidos. Apontado 
pela polícia como segurança do maior chefe do 
tráfico do Alemão, Edson Souza Barreto, 
conhecido como Piloto, foi preso. Diego 
Raimundo Silva Santos, o Mister M, se entregou 
à polícia. O dez homens detidos por 
envolvimento nos ataques desta semana 
chegaram ao presídio federal de segurança 
máxima de Catanduvas. Pouco antes das 17h, um 
helicóptero da Polícia Civil foi alvo de tiros de 
traficantes. O prazo para que os criminosos se 
entregassem terminou no fim do dia. Em nota, o 
governador Sérgio Cabral reafirmou seu 
compromisso de não recuar e pacificar todas as 
comunidades do Rio. 

Domingo (28) 

Começa às 8h a ocupação do Alemão pela Rua 
Joaquim de Queiroz, a partir da Estrada de 
Itararé. Cerca de 2.600 homens participam da 
operação, com helicópteros e veículos blindados. 
A entrada das equipes foi marcada por uma 
grande troca de tiros. Às 8h25, agentes chegam à 
região conhecida como Areal, no centro do 
Conjunto do Alemão. O comandante-geral da 
Polícia Militar, Mário Sérgio Duarte, anuncia 
vitória às 9h20. Nas incursões, os policiais 
apreendem grande quantidade de drogas e armas. 
A Estrada do Itararé é parcialmente liberada para 
o tráfego de veículos. O coronel Lima Castro, 
Relações Públicas da PM, afirma que a varredura 
no Alemão pode durar dias. Cerca de 200 
criminosos ainda podem estar no local. 

Segunda (29) 

Depois de dois dias cercados por tropas policiais 
e das Forças Armadas, moradores do Conjunto 
de Favelas do Alemão, na Penha, Zona Norte do 
Rio, viveram uma madrugada de silêncio e 
aparente tranquilidade na segunda-feira (29). 
Considerados presos de alto risco, os chefes do 
tráfico de algumas favelas foram levados 
diretamente para o conjunto de penitenciário de 
Bangu, na Zona Oeste. Graças a denúncias dos 
moradores, a polícia encontrou 30 granadas, 15 
pistolas, fuzis, armas e munição. A Secretaria 
Estadual de Educação do Rio informou que pelo 
menos 1.050 alunos ficaram sem aula 

Terça (30) 

Uma espécie de rescaldo. 

Busca por armas e drogas nas casas dos 
moradores; projeções para o futuro, como 
manter o exército na comunidade do Morro do 
Alemão por 11 meses, ‘reforma’ e 
recuperação das comunidades envolvidas nos 
confrontos. 

 

Há uma conjuntura política por trás desses confrontos entre traficantes e a força 

policial, que envolveu também as forças armadas brasileiras. Dois eventos esportivos 
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importantes do calendário mundial acontecem no Brasil nos próximos anos: Copa do Mundo 

de 2014 e Olimpíadas de 2016.  

Diante dos ataques dos traficantes, era necessário mostrar força, uma vez que o país 

será o anfitrião desses eventos. A mídia apresentou as notícias como uma Guerra, como 

veremos em algumas matérias.   

Para o estudo de recepção é necessário conhecer o emissor, neste caso os telejornais e 

as emissoras. Falamos no início deste capítulo sobre a ideia que o Jornal Nacional tem sobre o 

seu público e o que as teleoperadoras pensam do Jornal Nacional e dos meios de comunicação 

em geral. 

Achamos interessante, para contextualizar melhor estes fatos, mapear as matérias 

veiculas pelos três telejornais para identificar a importância dada, por eles, aos 

acontecimentos.  

 

6.6.2 Jornal Nacional – Rede Globo 

 

Durante os dias das operações da polícia no Rio de Janeiro, a Rede Globo transmitiu ao 

vivo de um de seus estúdios, destinado para esta cobertura. A jornalista Ana Paula Araújo foi 

âncora, trazendo comentaristas, chamando reportagens ao vivo, passando as informações 

‘minuto a minuto’ sobre os problemas de Segurança Pública no Rio de Janeiro. As edições de 

todos os jornais desta emissora também falaram muito a respeito. Podemos dizer que os 

acontecimentos tiveram importância para a Rede Globo, que é o enunciador principal e cujas 

ideologias se ramificam para todos os seus produtos televisivos. Também podemos pensar 

que as ‘comoções’, enquanto notícias com mais fôlego para repercutir e que comovem à 

opinião púbica, aumentam os índices de audiência e, com isso, o interesse dos anunciantes. 

De todo modo, parece que estes objetivos se entrecruzam.  

Em 26 de novembro de 2010, sexta-feira, o Jornal Nacional, que ainda detém maior 

audiência entre os telejornais da emissora, bem como de seus concorrentes, teve uma duração 

total de 32’43”, contando somente o tempo das matérias e das falas dos âncoras. Deste total, 

23’48” foram notícias dedicadas aos acontecimentos do Rio de Janeiro, que nas tabelas estão 

identificadas como ‘Segurança Pública – RJ’, 72,4% do tempo total. Com três entradas ao 

vivo, sendo duas delas com sequência de reportagens gravadas, ainda houve entrevista ao vivo 

com o Secretário de Segurança da cidade, duas notas peladas e uma nota coberta, além de 

mais quatro reportagens gravadas, conforme mostramos na tabela, abaixo. 
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Tabela 8 – Jornal Nacional dia 26 
 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

26/11/2010 Segurança Pública - RJ Vivo/Gravada 3:17:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:20:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 4:28:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:30:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:25:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:20:00 
  Segurança Pública - RJ Entrevista ao vivo 4:13:00 
  Problema Social - Fome Gravada 1:58:00 
  Economia Nota pelada 0:21:00 
  Política Nacional Nota pelada 0:21:00 
  Transporte - Queima de ônibus Gravada 1:15:00 
  Homofobia Nota coberta 0:24:00 
  Chamada Globo Repórter-China Gravada 1:28:00 
  Política Internacional Gravada 1:13:00 
  Meteorologia Gravada 0:52:00 
  Esporte Nota pelada 0:08:00 
  Esporte Nota pelada 0:18:00 
  Segurança Pública - RJ Nota pelada 0:23:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:21:00 
  Política - Seg. Publica Nota pelada 0:37:00 
 21 Matérias Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:31:00 
      
Tempo RJ    23:48:00 
Tempo total     32:43:00 

 

No dia 27, proporcionalmente, a cobertura foi ainda maior, 78,2% de matérias foram 

sobre os problemas no Rio de Janeiro. Duas entrevistas ao vivo, uma no estúdio com o 

comentarista de segurança da Rede Globo e ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais da 

PM (Bope) e a outra com o chefe da polícia civil do Rio de Janeiro. Quatro entradas ao vivo, 

sendo que duas se seguiram de reportagens gravadas; duas notas cobertas, uma das quais é a 

leitura da carta, cujo discurso analisaremos.   

 

Tabela 9 - Jornal Nacional dia 27 de novembro de 2010 

 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

27/11/2010 Segurança Pública - RJ Vivo/Gravada 5:25:00 
  Segurança Pública - RJ Entrevista ao vivo 2:50:00 
  Segurança Pública - RJ Vivo/Gravada 2:36:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:30:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:36:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:19:00 
  Segurança Pública - RJ Entrevista ao vivo 2:45:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:03:00 
  Política Internacional Nota coberta 0:25:00 
  Meteorologia Gravada 0:52:00 
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  Política Nacional Gravada 1:02:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 2:01:00 
  Educação Gravada 1:30:00 
  Esporte Gravada 1:15:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:30:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:57:00 
17 Matérias Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:55:00 
       
Tempo RJ    25:26:00 
Tempo total     32:31:00 

 

Na segunda-feira, dia 29, a proporção cai um pouco: 66,5% do jornal falam dos 

acontecimentos no Rio de Janeiro. Também houve entrada ao vivo de repórter e reportagens 

gravadas. O tom agora é de vitória, de retomada da ‘vida normal’ após a ‘libertação’; busca 

por armas e drogas etc. 

 

Tabela 10 – Jornal Nacional dia 29 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

29/11/2010 Segurança Pública - RJ Gravada 2:09:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 1:27:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:20:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:08:00 
  Saúde Gravada 1:57:00 
  Transporte Nota coberta 0:33:00 
  Meteorologia Gravada 0:52:00 
  Comunicação Nota coberta 0:23:00 
  Política Internacional Gravada 2:21:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:09:00 
  Política Nacional Nota pelada 0:34:00 
  Esporte Gravada 1:54:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:21:00 
  Política Nacional - Censo IBGE Gravada 2:47:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 5:26:00 
16 Matérias Segurança Pública - RJ Gravada 2:34:00 
  -    
  -    
Tempo RJ    22:34:00 
Tempo total     33:55:00 

 

Em 30 de novembro de 2010, as matérias sobre os problemas no Rio de Janeiro 

ocuparam 32,6% do tempo total, demonstrando o esfriamento da notícia e, mesmo, para evitar 

saturação. Pois o acontecimento 

[...] só tem licença para aparecer nos organismos de informação enquanto 
estiver inscrita numa atualidade que se renova pelo acréscimo de pelo menos, 
um elemento novo, além do mais, é preciso que esse elemento novo seja 
portador de uma forte carga do inesperado para evitar o que as mídias mais 
temem -, a saber: a saturação (CHARAUDEAU, 2007, p. 134) 
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Tabela 11 – Jornal Nacional dia 30 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

30/11/2010 Segurança Pública - RJ Gravada 3:17:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:33:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:32:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:40:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:43:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:03:00 
  Alagamento - SP Nota coberta 0:31:00 
  Meteorologia Gravada 0:51:00 
  Educação/Economia Gravada 2:16:00 
  Economia Nota pelada 0:24:00 
  Economia Nota pelada 0:24:00 
  Política Nacional  Gravada 1:40:00 
  Política Nacional - Alencar Nota pelada 0:27:00 
  Política Nacional  Nota coberta 0:26:00 
  Tecnologia - Vírus Gravada 1:52:00 
  Política internacional  Nota pelada 0:31:00 
  Política internacional  Ao vivo 4:33:00 
  Chamada - Profissão Repórter Gravada 0:45:00 
  Esporte Nota coberta 0:25:00 
  Esporte Nota coberta 0:14:00 
  Esporte Nota coberta 0:33:00 
 22 Matérias Cultura/Música/Rock in Rio Nota pelada 0:20:00 
    
Tempo RJ   15:48:00 
Tempo total     47:48:00 

 

Em 1º de dezembro de 2010, menos de um terço do telejornal foi dedicado aos 

episódios ocorridos no Rio de Janeiro. No dia 02 a proporção foi de quase 30% e na edição de 

03 de dezembro foi 7,16%. 

 

Tabela 12 – Jornal Nacional dia 01de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

01/12/2010 IBGE - Expectativa de vida Gravada 2:32:00 
  Tragédia – ES - Crianças morrem Gravada 1:26:00 
  Tragédia - SP- Morte enxurrada Gravada 1:20:00 
  Meteorologia Gravada 0:54:00 
  Meteorologia Internacional Gravada 1:19:00 
  Meio Ambiente - Desmatamento Nota pelada 0:34:00 
  Segurança Pública - SP Nota coberta 0:24:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:22:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:17:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:11:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:39:00 
  Segurança Pública/OAB Gravada 2:28:00 
  Política Nacional  Gravada 1:33:00 
  Política Nacional  Nota pelada 0:22:00 
  Política Nacional  Nota coberta 0:33:00 
  Política Internacional  Gravada 3:15:00 
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  Transporte  Nota pelada 0:16:00 
  Educação Gravada 2:02:00 
  Saúde Nota pelada 0:30:00 
  Economia Nota pelada 0:15:00 
  Economia Nota pelada 0:07:00 
22 Matérias Esporte Nota pelada 1:35:00 
       
Tempo RJ    9:53:00 
Tempo total     30:54:00 

 

 

Tabela 13 – Jornal Nacional dia 02 de dezembro de 2010 

 
Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

02/12/2010 Ciência Gravada 1:49:00 
  Esporte Gravada 1:35:00 
  Esporte Nota coberta 0:55:00 
  Esporte Gravada 1:55:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:50:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:44:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:32:00 
  Segurança Pública - Internac. Gravada 2:10:00 
  Segurança Pública - Sequestro Nota coberta 0:39:00 
  Política Econômica Gravada 1:55:00 
  Economia Nota pelada 0:23:00 
  Economia Nota pelada 0:09:00 
  Política Econômica Gravada 2:47:00 
  Frio na Europa mata 28 Nota coberta 0:17:00 
  Meteorologia  Gravada 0:53:00 
  Israel - incêndio deixa 40 mortos Gravada 1:27:00 
  Esporte Nota coberta 0:24:00 
18 Matérias Tecnologia/Segurança Gravada 1:53:00 
      
  -    
Tempo RJ    8:06:00 
Tempo total     27:17:00 

 

Tabela 14 – Jornal Nacional dia 03 de dezembro de 2010 

 
Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

03/12/2010 Política Internacional  Gravada 3:51:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 0:31:00 
  Natureza - Europa Nevasca Gravada 0:26:00 
  Meteorologia  Gravada 0:45:00 
  Ciência Gravada 2:05:00 
  Ciência/Meteorologia Gravada 1:43:00 
  Economia Nota pelada 0:17:00 
  Economia Gravada 2:25:00 
  Economia Gravada 2:09:00 
  Esporte Gravada 2:13:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:31:00 
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  Judiciário/Educação Gravada 2:28:00 
  Israel - Incêndio Gravada 0:39:00 
  Política Nacional  Gravada 1:54:00 
  Judiciário/Segurança Pública Nota coberta 0:39:00 
  Transportes Nota coberta 0:27:00 
  Política Internacional  Nota pelada 0:27:00 
  Política Internacional  Nota coberta 0:15:00 
  Ciência Gravada 2:34:00 
20 Matérias Política Internacional  Gravada 1:03:00 
  -    
Tempo RJ    2:02:00 
Tempo total     28:22:00 

 

A cobertura das matérias sobre o confronto no Rio de Janeiro ganhou ares de ‘Guerra’. 

A todo momento, as emissoras mostravam soldados do exército, tanques de guerra nas ruas, 

repórteres com coletes à prova de balas etc. Entradas ao vivo, em edição especial, grande 

equipe de jornalistas mobilizada para cobrir estes acontecimentos durante todo o dia.  

Diante da repercussão desses fatos, quando perguntamos às teleoperadoras que notícias 

tinham chamado mais a atenção delas, nos últimos dias, todas mencionaram o confronto 

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. 

Assim, além da matéria analisada no início deste capítulo, analisaremos o discurso de 

uma reportagem, com entrada ao vivo e matéria previamente gravada. E uma nota coberta, 

lida pela âncora Carla Vilhena e que encerra o Jornal Nacional do sábado, dia 27 de novembro 

de 2010. 

 

6.6.3 A reportagem, uma cobertura de guerra 

 

 Com 5’25” de duração, a reportagem, que mostra o ‘dia de terror’ que viveram os 

moradores do ‘Complexo do Alemão’, abriu a edição do Jornal Nacional do dia 27 de 

novembro de 2010.  As marcas, a forma da enunciação e as escolhas lexicais indicam as 

posições ideológicas; a formação discursiva à qual se filia o emissor e revelam a 

intencionalidade. 

Cabeça (Waack): Os bandidos encurralados no conjunto de favelas do 
Alemão, no Rio, estão perdendo o prazo dado pela PM para se entregar. 
Tropas da polícia militar e das forças armadas, apoiadas por equipamentos 
pesados de guerra, estão prontas para ocupar uma das maiores e mais 
violentas favelas da cidade.  
(C. Vilhena): Vamos conversar agora com a repórter Lília Teles, que está no 
ponto marcado pela polícia para a rendição dos criminosos. Boa noite, Lília.  
Lília Teles (Repórter): Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Olha, esse 
desde o começo da operação, é o dia mais tenso de todos. A gente vê uma 
grande movimentação. A gente tá exatamente no ponto marcado pela polícia 
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para que os bandidos se rendessem. Então, esse ... é uma grande 
movimentação aqui o tempo todo. A gente vê carros blindados do exército; a 
gente vê viaturas da polícia que se concentram aqui e depois saem correndo 
pra ir ... pra subir o morro. A polícia orientou, inclusive, pra que a gente não 
passe muito desse ponto pra que não se torne vulnerável porque os 
traficantes estão exatamente no alto dessa rua aqui. E de lá, eles têm uma 
visão privilegiada, botando a gente em risco. Então, é melhor que a gente 
fique pra cá. Esse ponto aqui foi escolhido; a polícia se concentra; faz todo 
um quartel general, aqui nesse lugar. Durante a tarde, houve uma grande 
concentração aqui e foi visto, inclusive, um carro blindado do exército já 
dentro do Morro do Alemão. Ele foi pra dar apoio aos policiais, durante um 
tiroteio. Houve um intenso tiroteio, durante a tarde. Esse ponto aqui, que foi 
escolhido pela polícia pra ser o quartel general e também pra que os 
bandidos se entregassem, os traficantes se rendessem, mas até agora nenhum 
deles se entregou. Todos os detidos que saíram daqui, em dois microônibus, 
são pessoas suspeitas de envolvimento com o crime. A polícia está ... todo 
mundo que passa aqui é revistada e a polícia então dá uma olhada, se 
suspeita de envolvimento no crime, é conduzido, então para a delegacia. Os 
dois microônibus saíram daqui levando ... eles vão inclusive montar uma 
barreira aqui, nesse momento, para que a polícia ... para que a gente não 
avance muito nesse ponto. E a repórter Mônica Teixeira passou a tarde toda 
aqui e acompanhou a movimentação da polícia na favela do Morro do 
Cruzeiro. 
Off - Mônica Teixeira (Repórter): Balas traçantes partiam da favela do 
Alemão em direção às policiais militares que patrulhavam os acessos à 
comunidade. A madrugada foi tensa: suspeitos eram revistados e as ruas 
estavam desertas. Este policial orienta uma moradora que segue adiante com 
medo. Quando amanheceu, os traficantes voltaram a atirar. Comerciantes 
não conseguiram abrir os bares. Soldados do Exército revidaram. 
O cenário de uma guerra prestes a começar fez muitos moradores deixarem 
as casas. Ao longo do dia, famílias inteiras passavam com mochilas e 
sacolas, carregavam o que podiam. “Vou tirar minha família daqui.” 
Todo mundo que descia do morro, passava por uma revista. 
Moradora:  “Vou pra casa da minha filha, passar, depois eu volto.” 
Mônica Teixeira (Repórter): “Hoje num dá pra ficar?” 
Moradora:  Não. 
Moradora 2:  “Ah, tá horrível lá. Na minha casa furou a caixa d’água, um 
tiro.” 
Mônica Teixeira (Repórter): Furou a caixa d’água? 
Moradora 2: Furou 
Mônica Teixeira (Repórter): Num dá pra ficar aí? 
Moradora 2: Não 
Off - Mônica Teixeira (Repórter): Quem fica, acompanha das janelas, ou 
de perto, com pedidos que se repetem: (imagens mostram cartaz escrito ‘paz’ 
e mulheres grávidas com a palavra ‘paz’ escrita em suas barrigas). 
Na Vila Cruzeiro, ocupada pela polícia na quinta-feira, o clima é diferente. 
Moradores tentam retomar a rotina.  
Morador da Vila Cruzeiro : Por enquanto está bom, entendeu? Tá normal, 
vamos ver que continue assim. 
Off - Mônica Teixeira (Repórter): Ônibus circulando e comércio aberto, 
um contraste com as ruas vazias do Morro do Alemão. 
De manhã, estes dois homens foram presos. À tarde, vários suspeitos foram 
detidos quando tentavam sair da favela do Alemão. 
O Exército apreendeu uma mochila com US$ 30 mil, com uma criança que 
deixava a favela. 
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O comandante da Polícia Militar Mário Sérgio Duarte deu um ultimato aos 
bandidos escondidos no Alemão:  
Comandante: Nós estamos com tudo pronto para fazer o resgate daquele 
território, por isso, nós estamos ordenando aos criminosos que se entreguem 
enquanto ainda há tempo. Os criminosos que quiserem se entregar que 
levantem suas armas. Nós os estaremos esperando na Rua Joaquim de 
Queiroz para encaminhá-los ao cárcere, depois que a polícia entrar, a 
situação será muito difícil. 
Mônica Teixeira (Repórter): Esse aqui é o ponto marcado para a rendição 
dos criminosos: Estrada do Itaraté, esquina com a Rua Joaquim Queiroz. 
Aqui a Polícia Militar montou uma espécie de base.  
Off - Mônica Teixeira (Repórter): A gente vê aí dois micro-ônibus que 
estão à disposição para levar os bandidos que se renderem até delegacia. 
Três criminosos se entregaram, mas não no ponto de rendição. Um 
segurança do chefe do tráfico no Alemão foi preso. 
Um dos bandidos que se entregaram (sic), era conhecido como Mister M. 
Ele foi levado à polícia pela própria mãe:  
Mãe do rapaz que se entregou: “Eu falei: ‘Diego vamos com mamãe pra 
casa. Ele disse: ‘Não, mãe. Se ficar em casa, eles vão lá me prender. Então 
você vai comigo e com seu irmão, que eu vou te apresentar, vou te levar na 
delegacia”. 
(Na legenda, a mulher é identificada como ‘Nilza Maria da Silva, mãe de 
traficante’)  
Pouco depois, os tiros recomeçaram.  
Mônica Teixeira (Repórter): Há muitos jornalistas por aqui e nós 
acabamos de ouvir muitos tiros. As pessoas se assustaram, então, todo 
mundo se abaixou aqui. É realmente um momento de muita tensão. 
No rosto dos moradores que tentavam deixar a região, desespero e medo. 
(Imagem mostra duas meninas negras, chorando) 
 

A cabeça da matéria, lida67 por W. Waack e C. Vilhena, reforça a atmosfera de vitória e 

de superioridade da polícia com relação aos ‘bandidos’. No dia anterior, a PM ‘ocupou’ 

(termo utilizado pela emissora) a comunidade da Vila Cruzeiro, afugentando os traficantes, 

em cenas mostradas por toda a mídia. 

A escolha lexical marca a assertiva: PM vence bandidos. Assinalamos as palavras que 

nos ajudam a perceber essa construção. 

Cabeça (Waack): Os bandidos encurralados no conjunto de favelas do 
Alemão, no Rio, estão perdendo o prazo dado pela PM para se entregar. 
Tropas da polícia militar e das forças armadas, apoiadas por equipamentos 
pesados de guerra, estão prontas para ocupar uma das maiores e mais 
violentas favelas da cidade.  
(C. Vilhena): Vamos conversar agora com a repórter Lília Teles, que está no 
ponto marcado pela polícia para a rendição dos criminosos. Boa noite, Lília. 
 

                                                           
67 Com mais de 40 anos de profissão, dos quais 14 foram na Rede Globo, intuímos que o jornalista W. Waack ou dê sua 
concordância nas falas a serem proferidas no telejornal. Este assume os valores da emissora e inclui os seus próprios de 
forma não explícita. Para mais informações sobre o trabalho dos comunicadores, ver resumo da pesquisa ‘Comunicação e 
trabalho:as mudanças no mundo do trabalho nas empresas de comunicação’, disponível em: 
http://www.eca.usp.br/comunicacaoetrabalho/wp/index.php/pesquisas/2005-2007/ Na verdade, no jornalismo, há uma 
tentativa de apagamentos das marcas do enunciador, em nome de uma objetividade que se busca e de uma imparcialidade que 
sabemos ser impossível. 
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Como nada no texto é aleatório, uma vez que se busca o efeito de sentido, uma das 

formações discursivas que orientam o discurso da matéria é de um embate ‘bélico’ do bem 

contra o mal, própria da polícia e das forças armadas. A escolha lexical gira em torno do tema 

‘guerra’. Palavras como ‘quartel general’, ‘guerra’, ‘equipamentos pesados de guerra’, ‘tropas 

prontas para ocupar’, ‘se entregar’, ‘rendição’, ‘ultimato’, 'forças armadas’, ‘exército’, 

‘levantem suas armas’, ‘resgate de território’, ‘carros blindados do exército’, ‘tiroteio’, ‘balas 

traçantes’ formam um conjunto semântico que remete à oposição clássica: bandidos e 

mocinhos. 

Os mocinhos de um lado; os vilões de outro e as vítimas (a população) que precisam ser 

salvas, libertadas do ‘jugo’ dos traficantes formam o enredo que recorre ao apelo emocional: 

crianças chorando, pessoas saindo com pertences, um morador, com o rosto desfocado para 

não ser reconhecido, fala que precisa tirar sua família dali. E a força da polícia: estamos 

“ordenando que os criminosos se entreguem enquanto ainda há tempo”. Esse ‘enquanto 

ainda há tempo’ é uma frase feita, o tal ultimato, que porta uma ameaça ‘depois que a polícia 

entrar, a situação será muito difícil’.  

Há uma intencionalidade em se mostrar o poderio da polícia, ainda maior com o apoio 

das Forças Armadas, sendo capaz de ter o controle da situação. Em resumo, a mensagem não 

é apenas para os telespectadores, é para o mundo também e todos aqueles que virão à Copa e 

aos Jogos Olímpicos. Para este interlocutor a mensagem é que os eventos podem ser 

realizados no Brasil, pois aqui nossa polícia está preparada para combater adversidades. 

Politicamente, o governo do Rio de Janeiro e o Secretário de Segurança Pública também se 

fortalecem. Passam uma ideia de união entre o governo estadual e federal. 

A reportagem gravada mostra o ‘contraste’ entre a recém ‘resgatada’ (nessa 

reportagem, o comandante da PM fala em fazer o resgate do território) comunidade da Vila 

Cruzeiro, que tem movimento de carros, de pessoas, que estão retomando sua vidas, e a 

comunidade do morro do Alemão. A população deste aparece desesperada, correndo, 

chorando, fugindo. As cenas mostram o poder da ‘força policial’ e o medo dos moradores. 

Sabemos que essas ocorrências no Rio de Janeiro são difíceis para os cidadãos que 

vivem em comunidades onde o tráfico tem grande poder. Apenas queremos assinalar que o 

discurso do Jornal Nacional é ideológico e não é ingênuo; tem uma intencionalidade. Como 

afirma Maingueneau (2005, p. 20) compreender “[...] um enunciado não é somente referir-se 

a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e estável”.  
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Ainda sobre o léxico, observamos que a escolha das palavras também mostra a formação 

discursiva, ideologicamente ligada ao neoliberalismo. Por exemplo, favela ao invés de 

comunidade; ‘ocupar’, ao invés de invadir; o uso de adjetivo ‘violentas’ quando se refere à 

favela. O Jornal Nacional diz que a ‘favela’ do Complexo do Alemão é uma das mais violentas 

da cidade. Se ela é a mais violenta, é porque as outras também são violentas. A assertiva de a 

favela ser um local violento se baseia em uma representação que se faz e que acabou se 

tornando um ‘saber partilhado’, mesmo que estereotipado e, como afirma Brandão (2006, p. 

243), o estereótipo é um pré-construído cristalizado. 

As cenas escolhidas, o texto, a expressão facial das repórteres mostram o cenário de um 

local sitiado, tanques de guerra passando, policiais armados. Ouve-se uma sirene enquanto 

passam os tanques na rua. As falas das entrevistadas foram escolhidas também e, antes disso, 

houve uma seleção de quem falaria à reportagem, há um recorte, portanto. Os moradores 

entrevistados estavam deixando a comunidade por medo. Mas, embora a reportagem 

mencione os que ficaram, e diz que eles acompanham da janela, mas não os entrevista. 

Também não entrevistou as mulheres grávidas que decidiram ficar e se manifestar. As cenas 

mostradas a este respeito dizem muito, apesar de as palavras não terem sido proferidas 

literalmente à repórter da Rede Globo, que apenas mostrou a palavra ‘paz’ escrita em suas 

barrigas. Aqui, podemos perceber que há um intertexto, na medida em que aparece a 

reivindicação das mulheres grávidas: Paz para nossos filhos que vão nascer. Este não é o 

discurso da Rede Globo, é o discurso das mães que aparece no discurso do telejornal. 

Na reportagem, a intertextualidade explícita aparece no discurso dos entrevistados. 

Inclusive, o morador da Vila Cruzeiro, a comunidade ‘libertada’, expressa a dúvida de que 

esta normalidade vá continuar: “Por enquanto está bom, entendeu? Tá normal, vamos ver que 

continue assim.” Apesar da intencionalidade da reportagem de afirmar o poder da polícia e a 

iminente derrota dos traficantes, o morador lança a dúvida sobre a questão. Sua expressão 

facial também demonstra certa desconfiança. E uma desconfiança que pode ser compreendida 

nos não-ditos: há tanto tempo o tráfico domina comunidades no Rio de Janeiro, por que 

somente agora esta ofensiva? 

A intertextualidade implícita ainda pode ser pensada com relação ao filme ‘Tropa de 

elite’68. Os policiais com uniforme preto que aparecem na reportagem, com armas 

                                                           
68 Filme dirigido por José Padilha, com Wagner Moura no papel do Capitão Nascimento. Como capitão da  Tropa de elite do 
Rio de Janeiro, vai chefiar “uma das equipes que tem como missão apaziguar o Morro do Turano, por um motivo que ele 
considera insensato.” Mas ele tem que cumprir as ordens enquanto procura por um substituto. Sua mulher, que está no final 
de uma gravidez, lhe pede todos os dias para sair da linha de frente do batalhão. Pressionado, Nascimento sente os efeitos do 
estresse. Eis que surgem os aspirantes Neto e Matias, que vão modificar as ações do BOPE. No curso chefiado pelo Capitão 
Nascimento, Neto se destaca pela coragem, Matias pela inteligência. Se ele pudesse reunir as duas qualidades num homem 
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posicionadas para baixo, como no filme, além da boina preta. Os acontecimentos no Rio de 

Janeiro tomam ares de espetáculo. Sontag descreve esse processo de espetacularização da ‘morte’ e 

da ‘destruição’, iniciado com a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, que foi a primeira a ser 

registrada por câmeras de tevê e que 

[...] apresentou à população civil americana a nova teleintimidade com a 
morte e a destruição. Desde então, batalhas e massacres filmados no 
momento em que se desenrolam tornaram-se um ingrediente rotineiro do 
fluxo incessante de entretenimento televisivo doméstico. Criar para 
determinado conflito, um nicho na consciência de espectadores expostos a 
dramas de toda parte do mundo demanda difusão e redifusão diária de 
imagens filmadas desse conflito. [... ] algo se torna real – para quem está 
longe, acompanhando o fato em forma de ‘notícia’[...] Mas, não raro, uma 
catástrofe vivenciada se assemelhará, de maneira misteriosa, à sua 
representação. O atentado ao World Trade Center no dia 11 de setembro de 
2001 foi classificado de ‘irreal’, ‘surreal’, ‘como um filme’ (SONTAG, 
2003, p. 22-23) 
 

O texto jornalístico se caracteriza por tentar mostrar objetividade e relatar o fato com 

‘imparcialidade’, objetivos distantes, como sabemos.  Assim, os argumentos são tecidos em 

imagens e depoimentos, que argumentam sobre um ou mais pontos de vista. Por exemplo, ao 

mostrar uma autoridade, como o comandante dessa reportagem, que dá o ultimato aos 

traficantes para se entregarem. Além da voz da instituição policial que aí se apresenta, esse 

discurso serve para reforçar a mensagem que se quer passar e, ao mesmo tempo, o telejornal 

se isenta de responsabilidade do que ali foi dito. Não é o telejornal quem está dizendo, mas o 

comandante. 

Há outros elementos que poderiam ser analisados, mas vamos nos ater a apenas mais um: 

o depoimento da mãe do Mister M, um traficante que foi levado por esta para se entregar. Na 

legenda ela é identificada como ‘Nilza Maria da Silva, mãe de traficante’. A pergunta que 

fazemos é por que não foi identificada como ‘mãe do Mister M’ ou ‘mãe de Diego, o Mister 

M’. Negra, ela fala para a repórter: “Eu falei: ‘Diego vamos com mamãe pra casa. Ele disse: 

‘Não, mãe. Se ficar em casa, eles vão lá me prender. Então você vai comigo e com seu irmão, 

que eu vou te apresentar, vou te levar na delegacia”. 

A repórter finaliza mostrando o momento que se sucede a um tiroteio. Mostra alguns 

jornalistas abaixados e a própria repórter parece estar amedrontada. E finaliza dizendo que no 

rosto das pessoas havia ‘desespero e medo’, com imagens de duas crianças negras chorando. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
só, já teria encontrado seu substituto. Um filme chocante que mostra a realidade e os efeitos do tráfico de drogas no Brasil. 
Disponível em: http://www.astrife.com.br/index.php?option=content&task=view&id=351. Acesso em: 08 ago. 2011 
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6.6.4 Uma carta de agradecimento? 
 

A Nota Coberta lida para encerrar o Jornal Nacional de sábado, 27 de novembro de 

2010 apela para a emoção. Como de praxe o telejornal encerra a edição com uma notícia mais 

leve, alegre ou emotiva. Faz parte do fazer telejornalístico, que Gomes (2011, p. 26) menciona 

Por outro lado, a notícia tem, também, um modo de composição formal 
característico. Por exemplo: cabeça – off – passagem – sonoras e nota pé, se 
pensarmos na organização mais clássica da matéria televisiva no Brasil. De 
todo modo, o que importa aqui é que a posição, o assunto adequado e o 
modo de composição formal da notícia como um gênero são configurados 
historicamente. 
 

Com 55” de duração, a nota é iniciada com a fala da apresentadora C. Vilhena, que 

mostra uma caixa de fósforo, dizendo: ‘ela apenas nos entregou esta caixinha de fósforos’, 

abre, retira a carta e a desembrulha, como se estivesse abrindo e juntamente com o 

telespectador. Ouve-se o barulho do desembrulhar da carta. 
  

Nota coberta (C. Vilhena): A gente encerra essa edição do Jornal Nacional 
com as palavras de uma moradora da Vila Cruzeiro. Uma das milhares de 
pessoas que transitam entre tiros pelas ruas do Complexo do Alemão. 
Durante o dia, ela se aproximou de uma das nossas equipes, ela não se 
apresentou, apenas entregou esta caixinha de fósforos. Dentro, escrita a mão, 
uma carta. 
Ela diz assim: “Aos governantes e toda a força militar, nossos guerreiros, nossos 
heróis, que vieram nos libertar. Obrigada”. 
E continua: “Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Liberdade, liberdade, 
abre as asas sobre todos nós dessa nação abençoada por Deus”. 
Essa moradora anônima assina em nome do lugar a que pertence: 
comunidade Vila Cruzeiro, 27/11/2010. 
(apresentador) "Liberdade, abre as asas sobre nós". Esse trecho da carta 
ficou famoso como parte de uma letra de samba da Imperatriz 
Leopoldinense. Está também na letra do hino da Proclamação da República. 
"Liberdade" é a ideia a qual se chega quando se vê o Estado recuperando de 
bandidos áreas ocupadas. 
 

Aparece a imagem da carta aberta, com a caixa de fósforo ao lado, e o destaque da parte 

lida. Há literalmente, um discurso dentro do outro: o emissor Jornal Nacional lê para os 

telespectadores uma carta, cuja emissão é ‘Comunidade Vila Cruzeiro’ endereçada aos 

governantes e a toda a força militar, embora tenha sido entregue a uma das equipes da rede 

Globo. Depois, o próprio âncora, W. Waack, explicita outros intertextos. Ele diz que a frase 

da carta ‘Liberdade, abre as asas sobre nós’ foi um enredo da escola de samba Imperatriz 

Leopoldinense e é letra do hino da Proclamação da República.  

Finaliza explicitando também o sentido que dá (ele diretamente e a Rede Globo, o 

enunciador de fato), como em um editorial, para a palavra liberdade: "Liberdade" é a ideia a 

qual se chega quando se vê o Estado recuperando de bandidos áreas ocupadas. 
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Há uma introdução que informa como a carta chegou à Rede Globo. E conta como foi 

entregue para uma das equipes da emissora, o que quer dizer que esta também informa ter 

mobilizado mais de uma equipe: “Aos governantes e toda a força militar, nossos guerreiros! 

Nossos heróis! que vieram nos libertar. Obrigada!!!” 

O emissor, a comunidade da Vila Cruzeiro, é provavelmente um morador que assumiu 

essa identidade tanto para não se expor (talvez por receio de represarias dos traficantes) como 

por talvez acreditar que este seria o pensamento de toda a comunidade. E embora enderece a 

carta aos governantes e militares, o ato de entregá-la a uma emissora de tevê, torna todos os 

telespectadores os receptores da mensagem da carta, que vem enviesada pelo comentário de 

W. Waack, que já mencionamos.  

O conteúdo é lido como se este fosse a totalidade da carta, mas não era. Pela imagem, 

foi possível identificar outros trechos. As partes omitidas são as que se seguem. 

 

Figura 68 – JN - reportagem da carta 

 
 

Como não conseguimos decifrar a carta pelas imagens do vídeo, recorremos, então, à 

internet69. 

 

 

 

 

                                                           
69 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/11/27/carta-escondida-em-caixa-de-fosforo-agradece-ocupacao-da-
vila-cruzeiro-923129437.asp. Acesso em: 07 ago. 2011 
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Figura 69 – A carta (legível) 

 

Nós temos o governador 
Cabral. Que tem o 
Sobrenome do nosso  
Descobridor!!! (?) 
O Prefeito Eduardo PAES! 
O Rio precisa de você! 
De PAZ!!! 

 

O governador do estado do Rio de Janeiro é o Sérgio Cabral. O Prefeito da cidade é 
Eduardo Paes, ambos do PMDB, aliados do Governo Federal. Trata-se de um elogio aos dois 
governantes.  

Figura 70 – Reportagem da carta 2 
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Obs: sabemos que uma 
* Favela não aparece da noite para o dia 
* Uma Duna começa com poucos grãos de areia. 

Vira!!! 
 

Figura 71 – reportagem da carta 3 

 
 

Figura 72 – A carta legível 2 

 
 
Isso vem do passado, 
como plataforma 
Política! 
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Houve uma omissão deliberada. O Jornal Nacional leu apenas as partes que julgou 

interessar aos ‘Homer Simpsons’, que não se interessam por política’. A sequência da 

primeira página para o verso seria assim, (com um ‘vira’, indicando que a observação 

continua). 

Obs: sabemos que uma 
* Favela não aparece da noite para o dia 
* Uma Duna começa com poucos grãos de areia. 
    Vira!!! 
Isso vem do passado, 
como plataforma 
Política! 

 

Podemos intuir também que por esta carta fazer referência aos governos passados, 

dizendo que a ‘favela não aparece da noite para o dia’ e que ‘Isso vem do passado como 

plataforma política’ tenha feito com que a Rede Globo se isentasse de divulgar tal opinião 

sobre estas questões políticas ou por ter laços com os governantes anteriores ou por não 

querer promover os governantes atuais. Aqui, o recorte da realidade fica bastante marcado. A 

notícia leve para encerrar a edição, como é de praxe, não era tão leve assim. Então, os editores 

resolveram fazer umas incisões. 

Para o nosso estudo, este fato demonstra que a recepção das notícias sobre estas 

ofensivas e outras notícias anteriores sobre a violência no Rio de Janeiro seguem por 

caminhos que não se pode prever. “A recepção é um processo que se estende por um período 

indeterminado, que vai além e inicia-se aquém da transmissão da mensagem em si” 

(FÍGARO, 2011, P. 162) 

 

6.6.5 Como as teleoperadoras viram a ‘guerra’ contra o tráfico 
 

Quando perguntamos às entrevistadas que notícia havia chamado mais a atenção delas, 

nos últimos dias, a resposta foi unânime: a ‘guerra’ contra os traficantes no Rio de Janeiro’. E 

não é por acaso, a cobertura da imprensa foi muito grande. 

Teleoperadora 6: Nos últimos dias foi a tragédia, a tragédia do Rio de 
Janeiro. Me chamou muito atenção, porém fiquei muito satisfeita no final 
porque eles conseguiram acabar com aquelaaaa, com aquela guerra, pode se 
dizer que era uma guerra, no Rio de Janeiro e trazer um pouco de paz pros 
moradores, né? 
P: Então você é favorável ao que aconteceu? 
Teleoperadora 6: Com certeza. Muito a favor. 
P: E você acha que tinha alguma outra alternativa. Fala um pouquinho dessa 
situação. 
Teleoperadora 6: N... Então, não tinha outra alternativa que no entanto como 
falam nos jornais essa foi a última alternativa, eles pediram pros pessoal se 
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render, ninguém se rendeu, então o jeito foi invadir o morro e no caso é ... 
até mesmo os moradores escreveram carta agradecendo os policiais, 
agradecendo tudo que tavam fazendo por quê? Porque já há muito tempo 
eles tavam com essa guerra e num tinha liberdade no Rio de Janeiro pra 
você, você não tinha, como dizer, o direito de ir e vim, no Rio de Janeiro. 

 

A nossa entrevistada 6 disse gostar muito de notícias e valoriza estar informada. Em sua 

fala transcrita acima, ela menciona a carta que foi lida na edição do Jornal Nacional do dia 27 

de novembro. E cita, inclusive, a palavra ’liberdade’ e ‘paz’, que constavam nela. 

Entrevistamos esta trabalhadora em 02 de dezembro de 2010, portanto depois de ter sido 

veiculada esta reportagem.  

Vale lembrar que a Teleoperadora 6 saiu do Call Center Osasco e atualmente trabalha 

no telemarketing de uma transportadora. Para ela, a família é muito importante. Parou de 

estudar no segundo grau porque o que ganhava não era suficiente. É da cor preta e tem 21 

anos. 

Nos Estudos de Recepção temos que considerar que esta não se dá em um momento 

estanque, como já dissemos; começa antes e prossegue indeterminadamente. Assim, as 

diretrizes que orientam a fala desta teleoperadora fazem parte de um contexto discursivo. Ela 

inicia sua fala dizendo que “ficou muito satisfeita, no final porque eles conseguiram acabar 

com aquelaaaa, com aquela guerra”. Usa o advérbio ‘muito’, reforçando sua satisfação. 

Ela considera que houve um final e que este é um final feliz, como nos folhetins e nas 

novelas. A notícia, nesse sentido, aproxima-se da ficção. Mas imputa a ação de acabar com a 

guerra a ‘Eles’, uma não pessoa. Talvez porque credite este final à polícia, aos governantes, 

ao exército, um ‘eles’ que é indeterminado. Pode ser qualquer um.  

Ela dirige sua fala para seu interlocutor, a pesquisadora, e se percebe que há 

preocupação com o que diz: “pode se dizer que era uma guerra” imediatamente após afirmar 

‘aquela guerra’. É possível também que ao se expressar (o discurso é uma prática) ela tenha se 

dado conta de que os acontecimentos não sejam propriamente uma ‘guerra’ ou sua 

representação do que vem a ser uma guerra não seja exatamente esta.  

De todo modo, ela utiliza a palavra ‘guerra’, a mesma que o Jornal Nacional priorizou. 

E ao se justificar, acaba por refletir sobre seu sentido.  

Ela chama de tragédia o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, usa o operador 

discursivo ‘Porém’, uma conjunção, que cria uma contraposição, uma oposição entre as duas 

situações: a tragédia e a satisfação pelo desfecho desta. 

Algumas colocações mostram convicção: “com certeza.” E usa novamente o advérbio 

‘muito’, afirmando uma escala, ela é totalmente a favor da invasão. Ela não usa a palavra 
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‘ocupação’, utilizada pelo telejornal da Rede Globo; usa o termo ocupação, revelando que, 

embora ela verbalize ser ‘muito a favor’ das ações da polícia, considera que houve uma invasão, 

ou seja, a polícia entrou em algum lugar ao qual não pertence. 

Sua fala sobre o episódio é sempre se justificando sobre o que diz, o que indica que ela 

busca um respaldo sobre o que fala: “Então, não tinha outra alternativa que, no entanto, 

como falam nos jornais essa foi a última alternativa.” É uma estratégia retórica, a 

argumentação busca a confirmação de um avalista que confirme o que ela está dizendo. E não 

tinha alternativa porque não houve rendição.  

Ela menciona a carta que ‘os moradores’ escreveram agradecendo aos policiais. 

Embora C. Vilhena tenha dito que uma moradora entregou a carta e assinou como 

‘Comunidade de Vila Cruzeiro’, ela atribui a autoria aos moradores. 

Percebemos que o ‘recorte’ que a Rede Globo fez na carta resultou na não fixação de 

que havia uma gratidão direcionada aos governantes, dois especificamente: governador e 

prefeito. 

E finaliza dizendo “Porque já há muito tempo eles tavam com essa guerra e num tinha 

liberdade no Rio de Janeiro pra você, você não tinha, como dizer, o direito de ir e vir, no Rio 

de Janeiro.” O ‘eles’ agora são os moradores. Ela também usa um dêitico de tempo, ‘há muito 

tempo’. Assim, justifica sua satisfação, enunciada no início de sua fala sobre os 

acontecimentos no Rio de Janeiro.   

Há uma intertextualidade também, ‘direito de ir e vir’ é da área jurídica. E a 

teleoperadora utiliza o termo para identificar que a liberdade a que se refere e que era 

cerceada no Rio de Janeiro era a de ir e vir.  

Teleoperadora 1: Esses dias tava passando sobre a guerra lá no Rio de 
Janeiro e também eu achei muito assim porque eu peguei um cliente que ele 
tava ... Ele falando: "Moça, o meu boleto vence hoje, mas eu moro aqui no 
Rio e a coisa tá feia, se você viu na televisão, né? Eu tô sem ônibus, e eu 
num vou correr risco de ser vítima de bala perdida". Aí me chamou atenção 
e eu tava acompanhando tudo de perto, assim. Tava acompanhando ali, 
vendo, pra ver, né? Quem ia ganhar de verdade. [...] 
Que entrou numa batalha, tipo, vamos ver quem ganha, quem será que 
ganha, o policial ou o ladrão. Gen ... gente ... ninguém mais respeita 
ninguém hoje. 
[...] Achei ridículo porque eles deviam controlar a coisa desde o início, né? 
Porque num foi de um dia pro outro que os traficante foi tudo invadi a 
favela, né? Eles deviam conviver, de pouquinho em pouquinho, pra num 
virar essa bagunça. Quantas pessoas num morreram nisso? [...] 
Quantas crianças, quantas pessoas num foram feridas? Teve jornalista, 
criança. Eles deviam controlar desde o início. Aí o que acontece? Aí hoje em 
dia, agora, eles falam: "Vai ter policial, 24h, ali dentro da favela.", mas num 
vai ter.  Vai ter durante um tempo. Depois todo mundo esquece. Aí depois 
volta tudo de novo. 
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A fala da teleoperadora 1 sobre os acontecimentos no Rio de Janeiro, em alguns 

trechos, é de uma leitura de oposição, em que os sentidos apreendidos não são os desejados 

pelo emissor. Vimos que a reportagem do Jornal Nacional sobre este confronto tem uma 

intencionalidade, na medida em que mostra o poder da polícia, a união com as forças armadas 

e a derrota dos traficantes.  

No entanto, a trabalhadora inicia sua fala relacionando o episódio com o seu trabalho, o 

que reitera de forma ainda mais clara nossa perspectiva da centralidade deste na vida das 

pessoas e como importante lugar de mediação. 

“Eu peguei um cliente.” De fato, os clientes chegam aleatoriamente para os operadores. 

O sentido de ‘pegar’ é porque na distribuição de ligações, que é automática, a chamada pode 

cair com qualquer um que está naquela operação ou campanha, mas caiu para ela. “Moça, 

meu boleto vence hoje [...] num vou correr risco de ser vítima de bala perdida. Aí me chamou 

a atenção.” O relato do cliente a sensibiliza em algum grau, tanto que ela enuncia “aí”, que é 

um modalizador discursivo que organiza a fala da teleoperadora 1, dando o sentido de 

consequência. Como o cliente contou o que estava vivendo, chamou sua atenção. 

Antes, ela estava acompanhando sem tanta atenção “tava acompanhando ali, vendo 

para ver quem ia ganhar”. Além disso, ‘ganhar’ mostra que ela aproxima o confronto a um 

jogo ou ficção. “Que entrou numa batalha, tipo, vamos ver quem ganha, quem será que 

ganha, o policial ou o ladrão.” Ela não enuncia preocupação se forem os traficantes os 

‘vencedores’. É como se assistisse a um filme. Rompendo com os “contratos de leitura 

previamente estabelecidos” (JACKS, 2008, p. 247)  

 

6.6.6 Um parêntese explicativo: os gêneros discursivos 
 

Aqui, é interessante discutir a questão dos gêneros discursivos, uma vez que se 

imbricam com os “contratos de leitura” ou “acordos ficcionais” (Motter). Quando assistimos 

a uma novela ou a um filme, fica previamente estabelecido que se trata de uma ficção. Assim 

como os gêneros do jornalismo são historicamente ligados ao relato da realidade, dos fatos 

relatados. É uma espécie de combinação entre emissor e público, que prepara o receptor para 

o que será mostrado. 

Para Chaparro, os gêneros são “formas discursivas da imprensa” (1998, p.79). 

Maingueneau (2005, p. 65) diz que os gêneros são atividades sociais e avisa que a modificação de 

suporte material modifica profundamente o texto (p. 68). Assim, a mesma notícia relatada em 
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um rádio terá mudanças no texto, uma vez que o primeiro não conta com o aporte das 

imagens. 

Segundo Duarte; Curvello (2009) textos são práticas sociais, que são organizados a 

partir do gênero. Assim, temos que gênero pode ser entendido como a maneira como se trata a 

informação jornalística. Se, como afirma Lustosa (1996, p. 17) a notícia é a técnica de relatar 

o fato. O que diferencia é a forma como são relatados, os gêneros. 

Bakhtin divide os gêneros discursivos em “Grande Gênero” e “Gêneros Secundários”, 

válidos no plano da organização social e da história. A noção de gênero discursivo de Bakhtin 

– “[...] abre perspectivas para a análise dos elos entre a atividade de linguagem, suas 

motivações, suas determinações.” (FAITA, 2005, p. 153)  

Os gêneros se encontram no âmbito da institucionalidade, nova mediação proposta por 

Martín-Barbero, que se dá “entre as Lógicas de Produção e as Matrizes Culturais, sendo o 

cenário, portanto, que constrói a relação mais próxima entre produção e recepção” (JACKS, 

2008, p. 35) 

Na televisão brasileira, segundo Souza (2004, p 39), existem três categorias principais: 

informativo, entretenimento e educativo. O gênero telejornalismo se enquadra no informativo, 

juntamente com o documentário, o debate e a entrevista. 

Assim, conhecer os gêneros televisivos é interessante para saber que existe esse contrato de 

leitura. Determinando a postura que o telespectador assume ao assistir este ou aquele programa. 

 

6. 6.7 Retomando nossa análise 

Gen ... gente ... ninguém mais respeita ninguém hoje. 
[...] Achei ridículo porque eles deviam controlar a coisa desde o início, né? 
Porque num foi de um dia pro outro que os traficante foi tudo invadi a 
favela, né? Eles deviam conviver, de pouquinho em pouquinho, pra num 
virar essa bagunça. Quantas pessoas num morreram nisso? [...] 
Quantas crianças, quantas pessoas num foram feridas? Teve jornalista, 
criança. Eles deviam controlar desde o início. Aí o que acontece? Aí hoje em 
dia, agora, eles falam: "Vai ter policial, 24h, ali dentro da favela.", mas num 
vai ter.  Vai ter durante um tempo. Depois todo mundo esquece. Aí depois 
volta tudo de novo. 
 

“gente ... ninguém mais respeita ninguém hoje”, ela diz com relação a ver se policiais ou 

ladrões iriam ganhar a disputa. Depois diz que achou ridículo porque o problema do tráfico no Rio 

de Janeiro deveria ter sido controlado desde o início. É interessante que a forma como ela vê estes 

acontecimentos é de oposição. Ela não fala da ‘força policial’ ou das ações conjuntas (polícia 

militar e forças armadas). Mas afirma ‘Achei ridículo’; “pra num virar essa bagunça”. 
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Ela duvida que essa ‘conquista’ perdure. “Aí depois volta tudo de novo”. Uma leitura de 

oposição a tudo que foi dito nas várias reportagens com a inauguração das UPP’s; as declarações 

dos governantes etc. Mas, ela chama os episódios de ‘guerra’, termo que foi usado pelos três 

telejornais. Isso mostra que há um ‘poder’ destes meios para nomear situações.  

 

6.7 - Fala Brasil – Rede Record 
 

O ‘Fala Brasil’ de 26 de novembro de 2011, usou 86,7% do tempo do programa com 

notícias sobre o confronto entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro. Com seis entradas ao 

vivo e cinco gravadas, mantém o estilo de notícias. 

 

Tabela 15 – Fala Brasil dia 26 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

26/11/2010 Segurança Pública - RJ Ao vivo 3:13:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:10:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:22:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 5:59:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:15:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:07:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 0:39:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:48:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:08:00 
  Natureza-Idosa desaparecida - MG Ao vivo 0:48:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:45:00 
  Ciência/Tecnologia Gravada 2:33:00 
13 Matérias Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:21:00 
      
Tempo RJ    23:47:00 
Tempo total     27:08:00 

 
Em 27 de novembro de 2010, a proporção de tempo destinado à cobertura sobre os 

acontecimentos no Rio de Janeiro sobe para 91,50%. Muitas entradas ao vivo e matérias gravadas. 

 

Tabela 16 – Fala Brasil dia 27 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

27/11/2010 Segurança Pública - RJ Ao vivo 5:50:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 4:17:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:27:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:12:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:21:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 5:13:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:49:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:25:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:59:00 
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  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:45:00 
  Segurança Pública - MG Gravada 2:11:00 
  Política/Saúde-Alencar Ao vivo 1:08:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:06:00 
14 Matérias Segurança Pública - RJ Gravada 2:06:00 
       
Tempo RJ    34:30:00 
Tempo total     37:49:00 

 

Na segunda-feira, 29 de novembro de 2010, todas as matérias são sobre os conflitos no 

Rio de Janeiro. Uma delas é uma entrada ao vivo de Brasília, falando sobre a visita do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva ao Complexo do Alemão. Enquanto a repórter passa as 

informações sobre uma declaração do Presidente, aparecem imagens de tanques e carros 

blindados do exército nas ofensivas no Rio de Janeiro. As notícias mostram famílias que 

podem voltar para casa, dormir na sala, o que não podeia ser feito antes, busca por traficantes, 

fala do grande volume de ligações para o disk denúncia: a população como aliada da polícia. 
 

 

Tabela 17 – Fala Brasil dia 29 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

29/11/2010 Destaques das matérias Chamada 0:31:00 
 Segurança Pública - RJ Gravada 2:07:00 
 Segurança Pública - RJ Gravada 2:35:00 
 Segurança Pública - RJ Ao vivo 4:29:00 
 Segurança Pública - RJ Gravada 1:59:00 
 Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:44:00 
 Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:46:00 

7 Matérias Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:10:00 
    

Tempo RJ    13:50:00 
Tempo total   14:21:00 

 

Em 30 de novembro, o tempo dedicado aos episódios no Rio de Janeiro continua 

significativo: 71,74%. As matérias versam sobre a volta à rotina, retorno às aulas, operações 

futuras etc. 

Tabela 18 – Fala Brasil dia 30 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

30/11/2010 Destaques das matérias Chamada 0:34:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:28:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:53:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:42:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:04:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:05:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 3:40:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:07:00 
  Segurança Pública - MG Ao vivo 0:56:00 
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  Transporte Ao vivo 1:05:00 
  Cultura/Artes Gravada 0:36:00 
11 Matérias Saúde Gravada 1:45:00 
       
Tempo RJ   12:59:00 
Tempo total     17:55:00 

 

Em 1º de dezembro de 2010, a cobertura sobre os acontecimentos no Rio de Janeiro se 

mantém acima de 70% do tempo total do telejornal Fala Brasil: 74,30%. De novidade, noticia-

se novo ataque de traficantes. Dessa vez, da comunidade ‘Fazendinha’. Fala-se também do 

lixo que foi retirado e há um furo de reportagem, uma denúncia feita com exclusividade para a 

Rede Record que fala de reclamações de de policiais que estão trabalhando em condições 

subumanas, dormem em caminhões, sem comida adequada etc. 

 

Tabela 19 – Fala Brasil dia 01 de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

01/12/2010 Destaques das matérias Chamada 0:34:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:46:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 3:31:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:04:00 
  Segurança Pública - Ditadura Ao vivo 0:52:00 
  Esporte Gravada 1:12:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:38:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:27:00 
  Transporte/Acidente Ao vivo 0:27:00 
  Segurança Pública/OAB Gravada 1:49:00 
10 Matérias Segurança Pública - RJ Ao vivo 5:00:00 
       
Tempo RJ    14:26:00 
Tempo total     19:20:00 

 

Em 2 de dezembro de 2010, a cobertura cai para 26,40%. Na verdade, são apenas duas 

matérias sobre os problemas ocorridos no Rio de Janeiro. Entrada ao vivo de Brasília sobre 

regras mais rígidas para os traficantes detidos nas operações do Rio de Janeiro. A outra fala 

sobre os serviços gratuitos oferecidos à comunidade do Alemão, enquanto os policias 

vasculham o local à procura de traficantes, armas e drogas. 
 

Tabela 20 – Fala Brasil dia 02 de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

02/12/2010 Destaques das matérias Chamada 0:35:00 

  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:48:00 

  Saúde/Prevenção Gravada 2:16:00 

  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:58:00 

  Cultura/Musica Gravada 1:33:00 
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  Segurança Pública - PA Gravada 1:40:00 

  Segurança Pública - BA Ao vivo 0:42:00 

  Esporte Gravada 1:38:00 

  Esporte Gravada 0:19:00 

9 Matérias Política Internacional  Gravada 0:42:00 

      

Tempo RJ    3:46:00 

Tempo total     13:11:00 

 

Em 03 de dezembro, o jornal tem 24,06% do seu tempo dedicado às notícias do rio de 

Janeiro. São três matérias: uma fala que os traficantes foragidos estão tendo apoio de 

traficantes de São Paulo; a outra é sobre os traficantes presos, um deles diz que fugiu pela 

rede de esgoto. E a terceira é ao vivo e fala da transferência de presos nas ações para presídios 

federais. 

Tabela 21 – Fala Brasil dia 03 de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

03/12/2010 Destaques das matérias Chamada 0:30:00 
 Segurança Pública - RS Ao vivo 0:51:00 
 Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:37:00 
 Segurança Pública - SP Gravada 2:51:00 
 Natureza-Raio mata 02 em SC Ao vivo 0:47:00 
 Segurança Pública - BA Ao vivo 0:52:00 
 Segurança Pública - MG Ao vivo 0:53:00 
 Natureza-Incêndio-Israel Ao vivo 1:49:00 
 Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:58:00 
 Segurança Pública - RJ Gravada 2:31:00 
 Creche desaba - ES Ao vivo 1:17:00 
 Acidente em Mina-PB-02 mortos Nota coberta 0:25:00 
 Saúde Gravada 2:10:00 
 Esporte Gravada 0:31:00 

14 Matérias Humor na Internet Gravada 3:04:00 
    

Tempo RJ    5:06:00 
Tempo total   21:06:00 

 

Sobre a violência e criminalidade a que as teleoperadoras se sentem expostas, conforme 

resultado apurado na primeira fase da pesquisa, vamos analisar uma entrada ao vivo que fala 

sobre o assassinato de uma modelo, no jornal Fala Brasil, da Rede Record, em 03 de 

dezembro de 2011.  

Cabeça (Thalita Oliveira): E a polícia do Rio Grande do Sul investiga o 
assassinato de uma modelo como conta ao vivo a repórter Adriene Lacerda. 
Adriene, bom dia! Ela foi encontrada enforcada com um fio de fone de 
ouvido? 
Adriene Lacerda (repórter): Bom dia! Isso mesmo. A jovem estava com um 
fio de fone de ouvido enrolado no pescoço e hematomas nas costas e no rosto. 
Karen Brum Pain, de 22 anos, foi encontrada morta em um sítio em Caxias do 
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Sul, cidade da Serra Gaúcha. Ela foi enterrada em Bagé, no sul do Estado. A 
modelo era uma das três representantes do Rio Grande do Sul, no concurso 
Miss Itália Neo Mundo, que elege a mais bela descendente de italianos entre 
todos os países. Um suspeito já prestou depoimento e admitiu que teve uma 
discussão com a jovem numa boite, mas negou envolvimento no crime. 

 
“Encontrada enforcada com um fio de fone de ouvido”. Por que frisar este item? 

Talvez, pelo fato de ser ‘diferente’. Como se diz no jornalismo, mesmo sendo lugar comum, 

ainda é válido: a notícia não é quando o cachorro morde o dono, mas quando a dono morde o 

cachorro. Então, a busca por encontrar algo que chame a atenção, mantenha ou aumente a 

audiência tramita na forma como se apresentam as notícias, como no enfoque dado ao objeto 

usado para tirar a vida da modelo. 

Há também o critério de noticiabilidade da notoriedade. Algo que acontece com alguém 

conhecido é mais fácil de ser noticiado por atrair a curiosidade das pessoas e, com isso, 

aumentar a audiência. Uma moça bonita, modelo, que morreu enforcada com um fio de fone 

de ouvido.  

O emissor, o telejornal Fala Brasil, é um dos principais concorrentes da Rede Globo no 

horário da manhã, chegando a assumir a liderança em alguns momentos. Estreou em 1990 sob 

o comando de Silvia Poppovic. Passou por várias modificações no formato e atualmente é 

apresentado por Roberta Piza e Thalita Oliveira. Durante a semana, é um jornal com duranção 

de 55 minutos. Segundo informação no site: 

O Fala Brasil é um jornal moderno, dinâmico, com o principal do noticiário 
nacional e internacional. A missão é apresentar as principais notícias com 
um avanço em comparação ao que está estampado nas primeiras páginas dos 
principais jornais do país. Outro ponto é projetar o dia, antecipando os fatos 
que vão mobilizar a atenção dos brasileiros.70 
 

Essa notícia é um fait divers, termo francês introduzido por Barthes, que designa a 

cobertura de escândalos, curiosidades e bizarrices. Assim, tem potencial para despertar a 

atenção da audiência. “Os fait divers reforçam o desenho do quadro social, dando a tônica de 

uma inserção na ‘curiosidade’ que é parte consistente do cotidiano (GOMES; 2000, p. 23). 

Maingueneau (2005, p. 61) designa como gênero de discursos os fait divers.  

O gênero do relatório de estágio, por exemplo, supõe a presença de empresas 
e estudantes que buscam experiência profissional [...] Poderíamos dizer 
coisas da mesma ordem a respeito do gênero ‘fait divers’, que aparece nas 
sociedades em que há uma imprensa escrita de grande tiragem: num vilarejo, 
um boato é suficiente para divulgar as notícias. (MAINGUENEAU, 2005, p. 
61) 
 

                                                           
70 Disponível em: http://www.rederecord.com.br/programas/falabrasil/programa.asp. Acesso em: 03 jul. 2011. 
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De todo modo, a notícia trata de violência contra a mulher, uma das principais 

dificuldades apontadas pelo grupo estudado. A notícia foi introduzida por meio de uma 

conversa entre a âncora e a repórter, que simula uma aproximação, alguém que conta um 

acontecimento, inclusive com a modalização discursiva interrogativa. 

Adriene, bom dia! Ela foi encontrada enforcada com um fio de fone de 
ouvido? 
Bom dia! Isso mesmo. A jovem estava com um fio de fone de ouvido 
enrolado no pescoço e hematomas nas costas e no rosto. 
 

Há um reforço sobre a juventude da moça assassinada: “A jovem [...] Karen Brum Pain, 

de 22 anos”. Identificada pelo nome e sobrenome, era uma das três representantes do Rio 

Grande do Sul no concurso que elege a mais bonita descendente italiana em todo o mundo.  

 

Figura 73 – Fala Brasil – modelo assassinada 

 

 

Durante a entrada ao vivo da repórter Adriene Lacerda, foram mostradas fotos em trajes 

de gala e com a faixa de miss, ressaltando sua beleza, bem como, imagens do seu enterro. 

Sobre o suspeito, a reportagem informa somente que este já prestou depoimento e disse ter 

discutido com ela, em uma boite, mas que não tinha nada a ver com o crime. 

Não se trata de uma mulher qualquer, mas de uma modelo e não qualquer modelo. Ela é 

uma Miss. E como todo sujeito é marcado pela historicidade, num tempo e espaço concretos, 

podemos dizer que ontem como hoje, moças bonitas precisam tomar cuidado com os homens 

‘errados’. Podemos inferir que há uma voz da moral que diz que ‘boite’ não é lugar para uma 

mulher. Vamos examinar algumas falas para pensar sobre a recepção de notícias que tratam 
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sobre a violência de gênero. A visão que a Teleoperadora 1 tem sobre o telejornal Fala Brasil 

é a seguinte: 

Teleoperadora 1: É... o 'Fala Brasil' por causa das informação que passa. 
Acordo, às vezes oito horas da manhã só pra assistir. Que eu acho muito 
legal do jeito que eles falam. [...] 
Teleoperadora 1: No Fala Brasil, no caso, porque eles passa informação 
assim, eles ... mas é uma coisa que eles num fazem muito sensacionalismo, 
né? Nossa, que fica muito enjoado porque a Record tem muito disso. É 24h. 
Igual o caso Isabela, enquanto a Globo parava, conversava, passava e ... né? 
A Record tava 24h naquilo. 24 h, mas o jornal ali. O Fala Brasil, ele já 
jogava a informação, aí ele já jogava outra, já jogava outra e bem clara. De 
um jeito bem claro assim, coisa que você num tem que ficar: "Mas será? 
Será? Será?", né? Jogava ele falava e já era? 

 

O Fala Brasil é um telejornal mais curto e que procura não se alongar nas matérias. Este é 

o ponto que interessou mais a Teleoperadora 1. O imediatismo, próprio de que está habituado 

com o clique de ícones na internet. Esta trabalhadora, que está grávida, é uma das entrevistadas 

que tem computador em casa. Ela, inclusive, disse que usava muito quando era menor.  

Sobre a violência ela mencionou 

Teleoperadora 1: Ah, a violência do jeito que tá hoje. A violência que tá ... 
nossa, a coisa tá bagunçada, é muita briga, é muita coisa. É muita briga e a 
gente fica com medo, né? Tipo, hoje em dia tá assim e, daqui cinco anos, né? 
A coisa tá feia ... e dá um medo, assim, a gente assiste e sabe? Tem muita 
gente morrendo à toa, sabe? Igual um menininho esses dias, que o ... o .... o 
policial achou que era um ladrão, só que o menino, ele tava se trocando na 
janela. Ele pegou e atirou. Puff. Acertou o menino de 10 anos. Aí ... chama 
muito a atenção.  
[...] Ai, eu fico preocupada porque o meu bebê tá vindo, meu irmão tá 
crescendo. Eu fico muito preocupada.  
 

A fala desta trabalhadora é marcada pelo medo e por certo desalento: “nossa, a coisa tá 

bagunçada”; “ a coisa tá feia”; “ a gente fica com medo”; “ Ai, eu fico preocupada porque o 

meu bebê tá vindo.” Ela utiliza, inclusive a interjeição ‘ai’, que exprime dor. O discurso dela 

está embebido no medo, que pode ser resultado das situações que ela vive no trabalho, que 

geram esses sentidos de desânimo, que é o que mais nos passou com suas expressões. Há 

preocupação também com o mundo que receberá seu filho, mas não um mundo qualquer, um 

mundo próximo, que ela conhece pelas vivências que têm no trabalho, e um mundo que chega 

até ela também por meio das notícias dos telejornais. Os dois são violentos. No primeiro há 

implicações das condições materiais, que interferem no que ela considera ter uma boa 

condição de vida: 

Teleoperadora 1: Ah, é ter aquilo que pode suprir a gente. Que pode tipo não 
precisa ser muito, mas aquilo que cuida, no momento. Não precisa ser muito, 
o valor elevado, mas uma coisa que não deixa passar necessidade, né? 
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Ah, eu queria reformar tudo. Tudo assim, a casa e dar tudo para o bebê. 
Tudo, tudo, tudo .... né? 
 

No segundo, há um mundo violento, de guerra: “Ah, a violência do jeito que tá hoje”; 

“hoje em dia tá assim e, daqui cinco anos, né?” “Tem muita gente morrendo à toa, sabe?” 

Sobre o seu trabalho, algumas de suas falas se assemelham ao comentário que fez sobre 

a violência na sociedade: “Aí a coisa vai deixando a gente nervoso”; “ Meu, se a gente 

passasse do lado a gente ia tacar uma bomba na cabeça dele. Tem vez que a gente, nossa, a 

gente fica furioso.”; “ Se o cliente xinga, se ele briga”. 

Apesar de nenhuma das teleoperadoras ter enunciado viver em uma situação de 

violência no trabalho, isto aparece de forma indireta, em falas que já mostramos nesta análise 

sobre o stress, sobre o trabalho rotinizado, sobre os problemas com a chefia e sobre os atritos 

com os clientes. Há um desgaste emocional e uma tensão, que é aliviada por seus colegas  

Teleoperadora 1: A rotina do trabalho é estressante. Lá é estressante [...] Só 
que as ... só que as amizades ali tira aquele stress na hora. Às vezes a gente 
perde a cabeça de tal forma lá, mas ... as amizades dão um jeito ali. Acalma. 
 

A importância da solidariedade e da camaradagem se constitui no mundo do trabalho, 

frente a situações que requeiram ajuda recíproca. Todas sofrem as mesmas ‘dores’. Sabem o 

que é se mal tratada por um cliente ou por um superior; sabem que são a base da pirâmide 

corporativa e também sabem que precisam trabalhar. Vivem o dilema de querer sair do 

telemarketing, sem ter para onde ir. Os trabalhos para jovens, como vimos nas próprias 

experiências anteriores relatadas por elas é ainda mais precário. E o que continua a inquietar é 

que este é círculo que se perpetua. A maioria parou os estudos e as teleoperadoras 1 e 3 

estavam estudando na primeira fase da pesquisa e tiveram que parar. Quantas outras não estão 

na mesma situação? 

Na fala acima, a Teleoperadora 1 reitera que, às vezes, “perde a cabeça”. “Doido”, 

“nervoso” e “furioso” são as três palavras usadas por ela para expressar seu estado de espírito 

com o trabalho, com os xingamentos. Em outro trecho, ela diz “Se o cliente xinga, se ele 

briga, você tá ali e tá .... tá calminho: "Ele num tá me xingando. Tá xingando o Bradesco, por 

exemplo.” É uma contradição entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Ao mesmo tempo 

em que ela menciona ficar furiosa, nervosa, doida, ela diz saber que o cliente está xingando o 

banco e não a ela. Entretanto, seu discurso mostra que não é tão fácil separar essas ofensas do 

lado pessoal, porque são dirigidas a ela. São as dramáticas do uso de si.  

Esse desalento se exacerba quando há exposição a notícias de crimes e de violência. 

Dissemos anteriormente sobre a pesquisa de Bosi que as leitoras dos telejornais, em sua 
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pesquisa, são atraídas por este tipo de notícia e, ao mesmo tempo, traumatizadas pela 

violência e pelo medo.  

Depois, relata que o policial matou um menininho. Uso da palavra no diminutivo marca 

uma identificação e carinho por ele.  

Os sentidos da sua fala são marcados pela emoção. Mas quando ela diz “é muita briga”, 

“é muita coisa” remete aos sentidos que reelabora no mundo do trabalho. É lá que sofre 

violência, é lá que é ofendida e xingada. 

Havíamos identificado a voz da moral na matéria sobre a modelo assassinada. Também 

encontramos essa voz na fala da teleoperadora 1. 

Teleoperadora 1: Ah, eu me sinto bem normal assim, bem normal. Tô bem 
quietinha assim ... bem ... bem ... como que se diz ... bem no padrão. Porque 
tem aquelas meninas muito vulgar, tem aquelas meninas muito dada, tem 
aquelas  ... né? Eu tô bem tranquila assim. Tenho a minha religião, calminha  

 

Percebe-se a mesma voz da moral neste discurso. Ela afirma que o ‘normal’, ou seja o 

comportamento dentro da normalidade, é estar ‘quietinha’, ‘tranquila’, ‘calminha’ e contrapõe 

sua conduta, que está dentro do ‘padrão’ a outras meninas que são ‘muito vulgar’, ‘muito 

dada’. Mas ela não é assim. E seu argumento é “tenho a minha religião’. 

A leitura, nesse caso, é preferencial. A mesma voz da moral presente na matéria está 

presente em sua fala. No entanto, sobre o assunto de Rio de Janeiro, sua leitura é de oposição.  

Teleoperadora 6: Que me chamou muito a atenção foi uma matéria, mas num 
foi muito legal assim, foi da menina que tomou os cinco tiros doooo 
namorado dela que inclusive um desses ela perdeu a visão. O nome dela é 
Aline, ela tem 15 anos, eu lembrei muito da minha irmã que eu tenho uma 
irmã chamada Aline, de 16 anos, e ela acabou se envolvendo com uma 
pessoa que não prestava e acabou ele tentou executar ela, mas não conseguiu 
e graças a Deus eu fiquei muito satisfeita quando eu vi ela dando entrevista 
falando que estava muito feliz, estava bem recuperada. 

 
A violência contra a mulher para o nosso grupo foi muito mencionada. Talvez, as 

relações de gênero, o aculturamento pelo qual homens e mulheres passam (para que ajam 

como homens e como mulheres) arbitre no foco de interesse.  

Ela começa a contar a matéria que chamou a atenção e antecipa: “mas num é muito 

legal assim”, como se estivesse se desculpando por sua atenção ter detido nesta matéria. Ela 

diz que a menina tomou cinco tiros do namorado. Ela mostra a relação entre a menina e o 

atirador, eram namorados. Com isso também diz que a pessoa que deveria dar carinho, deu 

cinco tiros. E menciona que perdeu a visão. Ela lembra o nome e a idade da menina, o que 

mostra que realmente ela prestou atenção na matéria. E revela que sua irmã, com idade 
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próxima à da moça baleada, também chama Aline e namorava uma pessoa que “não 

prestava”. 

E disse ter ficado satisfeita porque o rapaz não conseguiu seu intento: executá-la. 

Vemos que a teleoperadora 6 assiste à notícia como um trama fictícia, ela, inclusive, torce por 

um final feliz, aproximando o telejornal da ficção. E comenta ‘graças a Deus.” Levando-nos a  

pensar que ela a sobrevivência da moça se deve a um ente divino, afinal, ‘tomaou cinco tiros’ 

e não morreu. Ao contrário, deu entrevista feliz e recuperada. 

 

6.8 Jornal da Record – Rede Record 

 

O Jornal da Record, em 26 de novembro de 2010, dedicou quase 13% do seu tempo 

total às notícias do Rio de Janeiro, com matérias cobertas, entradas ao vivo e notas cobertas. 

 

Tabela 22 – Jornal da Record – dia 26 de novembro de 2010 

 
Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

26/11/2010 Destaques das matérias Nota pelada 0:55:00 
  Segurança Pública - RJ  Ao vivo 1:53:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:21:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:03:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:41:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:41:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:31:00 
  Transporte-Greve-ES Gravada 1:03:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 0:35:00 
  Desvio de função-PA Gravada 1:37:00 
  Transporte-Acidente Gravada 1:32:00 
  Política/Saúde/Jose Alencar Ao vivo 0:45:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:56:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:50:00 
  Serviço Público/Transporte Gravada 2:05:00 
  Comportamento/Bullyng Gravada 7:27:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:25:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:27:00 
  Economia Internac. Liquidação Gravada 1:56:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:03:00 
  Esporte Gravada 2:11:00 
  Economia Internacional Gravada 1:32:00 
  Noticias Internacionais Gravada 1:18:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:50:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:22:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:50:00 
27 Matérias Segurança Pública - RJ Gravada 1:34:00 
     
Tempo RJ     26:27:00 
Tempo total     49:23:00 
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No sábado, dia 27 de novembro de 2011, o Jornal da Record foi mais curto. E dedicou 

82,8% do seu tempo a matérias sobre os confrontos entre policiais e traficantes no Rio de 

Janeiro. O jornal fala da força da Marinha, que conseguiu transpor as barreiras postas pelos 

traficantes, cerco dos policiais, o prazo dado aos traficantes, o poderio das tropas; os ataques 

dos traficants etc. 

As matérias dão o tom de guerra. A âncora, Ana Paula Padrão, comenta que esse cenário, só 

visto em filme, está nas ruas do Rio de Janeiro. O Jornal da Record produziu uma vinheta para 

identificar as matérias sobre os confrontos entre policiais e traficantes no Rio. 

 
Figura 74 – Jornal da Record – vinheta Jornal da Record de 2010 

 
 

 

Tabela 23 – Jornal da Record – dia 27 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

27/11/2010 Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:42:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:56:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:14:00 
  Segurança Pública - RJ NC-Gravada 0:59:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:07:00 
  Segurança Pública - SP NC-Gravada 1:19:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:26:00 
 8 Matérias Chamada p/ série sobre saúde Gravada 1:30:00 
       
Tempo RJ    13:24:00 
Tempo total     16:13:00 

 

Em 29 de novembro de 2010, pouco mais de 54% do tempo do Jornal da Record foi 

dedicado aos problemas no Rio de Janeiro. Com equipe ao vivo e matérias gravadas 

previamente, as notícias geografia da segurança carioca, as Unidades de Polícia Pacificador 
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(UPP’s), a busca por traficantes nas comunidades ‘territórios que acabam de ser conquistados 

do tráfico’; polícia consegue minar a organização de parte dos traficantes no Rio de Janeiro 

etc. Incluiu matéria que fala do ‘jornalsimo verdade da Rede Record’ e homagem ao talento e 

à coragem dos jornalistas. Na verdade, um autoelogio. 

 

Tabela 24 – Jornal da Record – dia 29 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

29/11/2010 Destaques das matérias Nota pelada 0:56:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:47:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:09:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:25:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:50:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:55:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:39:00 
  Segurança Pública - RJ NC-Gravada 1:40:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:28:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 2:08:00 
  Esporte Gravada 2:00:00 
  Saúde Gravada 2:34:00 
  Cultura/Música Gravada 3:52:00 
  Comportamento/Emprego NC-Gravada 1:37:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:14:00 
  Meio ambiente Ao vivo 0:59:00 
  Política Nacional - Censo IBGE NC-Gravada 0:56:00 
  Política internacional - Segurança Gravada 1:38:00 
  Transporte Gravada 1:43:00 
  Transporte Ao vivo 0:54:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:05:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:09:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:41:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:37:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 2:17:00 
26 Matérias Segurança Pública - SP Gravada 3:26:00 
     
Tempo RJ    29:39:00 
Tempo total     54:39:00 

 

Em 30 de novembro de 2010, 45,25% do jornal foi dedicado aos episódios na cidade do 

Rio de Janeiro. Busca de presos, disque-denúncia, inauguração de UPP, volta da vida dos 

moradores das comunidades à normalidade etc. Mantém equipe para entradas ao vivo durante 

a paresentação do telejornal. 
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Tabela 25 – Jornal da Record – dia 30 de novembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

30/11/2010 Justiça - Ditadura Gravada 2:45:00 
  Destaques das matérias Nota pelada 0:57:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:58:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:16:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:06:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:08:00 
  Segurança Pública - MG Gravada 1:51:00 
  Justiça - Conciliação Gravada 1:37:00 
  Justiça - Ditadura NC-Gravada 0:46:00 
  Pedofilia - Israel Gravada 1:09:00 
  Segurança Pública - RJ Nota coberta 0:35:00 
  Política Nacional  Gravada 1:28:00 
  IBGE - Censo de idade Gravada 2:01:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:03:00 
  Esporte Gravada 1:30:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 1:36:00 
  Política internacional  Nota coberta 0:47:00 
  Economia Gravada 2:39:00 
  Saúde Gravada 1:56:00 
  Natureza-Chuvas SP Gravada 1:34:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:47:00 
  Política Internacional Gravada 1:53:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:58:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:17:00 
25 Matérias Segurança Pública - SP Gravada   
    
Tempo RJ   20:08:00 
Tempo total     44:37:00 
     

Em 1º de dezembro de 2010, as matérias dedicadas aos acontecimentos no Rio de 

Janeiro somaram 42,50% do total de notícias exibidas pelo telejornal da Record. “Virar o 

Alemão de cabeça para baixo”, opolícia vasculha o Complexo do Alemão, moradores sse 

acostumam com presença da polínica na comunidade, denúncias contra policiais que 

invadiram as comunidades etc.  

 

Tabela 26 – Jornal da Record – dia 01 de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

01/12/2010 Chamada Jornal Record Gravada 2:49:00 
  Destaques das matérias Nota pelada 0:52:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:03:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:20:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 1:54:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 2:16:00 
  Segurança Pública - SP Nota coberta 0:34:00 
  Segurança Pública - SC Gravada 2:00:00 
  Enxurrada SP-Resgate Gravada 2:09:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 1:33:00 
  Esporte Gravada 1:55:00 
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  Segurança Pública - RJ Gravada 5:50:00 
  Chamada - Novela Rebeldes Gravada 1:15:00 
  Segurança Pública - MT Gravada 1:29:00 
  Transporte Gravada 2:44:00 
  Política Nacional Gravada 1:54:00 
  Segurança Pública - Internac. Nota coberta 0:30:00 
  Esporte Nota coberta 0:27:00 
  Saúde Gravada 1:55:00 
  Tragédia ES - Morre 02 crianças Gravada 1:07:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:11:00 
22 Matérias Segurança Pública - RJ Ao vivo 0:36:00 
       
Tempo RJ    17:10:00 
Tempo total     40:23:00 

 

O total de notícias cai um pouco, 39% do total trata das ocorrências no Rio. Pesquisa 

sobre o que a opinião pública acha da ação da polícia; rescaldo encontra “agenda do tráfico”, 

que revela lucros milhonários, supsnsão de advogados de trficantes pela OAB etc. 

 
Tabela 27 – Jornal da Record – dia 02 de dezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

02/12/2010 Natureza - Europa - Neve Gravada 1:22:00 
  Destaques das matérias Nota pelada 1:14:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:46:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:04:00 
  Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:09:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:19:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:23:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 1:50:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 2:43:00 
  Segurança Pública - SP NC-gravada 0:31:00 
  Natureza - Europa-Frio mata Gravada 1:09:00 
  Agricultura - SE Gravada 2:01:00 
  Esporte Gravada 1:50:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:02:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 4:47:00 
  Tragédia - Incêndio -PA Gravada 1:22:00 
  Israel - incêndio deixa 40 mortos Nota coberta 0:23:00 
  Sequestro de menor Gravada 3:02:00 
  Política Internacional  Nota coberta 0:20:00 
  Premiação Interc. p/Record Nota coberta 0:45:00 
  Economia Nota pelada 0:36:00 
  Cultura - Dia do Samba Gravada 2:30:00 
  Política Nacional  Gravada 2:15:00 
  Esporte Gravada 1:23:00 
  Esporte Nota coberta 0:21:00 
  Esporte Gravada 1:22:00 
27 Matérias Ciência Ao vivo 1:35:00 
     
Tempo RJ    18:30:00 
Tempo total     47:04:00 
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O assunto dá sinais de esmaecimento, 17% do Jornal da Record trata do problema no 

Rio de janeiro. Militares comparam ação no Alemão com operação no Haiti; polícia continua 

vasculhando as casas e denúncias contra policiais continuam. 

 

Tabela 28 – Jornal da Record – dia 03 dedezembro de 2010 

Data Identificação da Matéria Tipo Matéria Duração 

03/12/2010 Segurança Pública - RJ Ao vivo 1:07:00 
  Segurança Pública - SP Gravada 2:10:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 3:04:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 0:41:00 
  Economia Gravada 4:14:00 
  Segurança Pública - RS Gravada 1:28:00 
  Economia Gravada 1:47:00 
  Casas Pop.-Venda irregular-AL Gravada 3:33:00 
  Natureza - Europa-Frio mata Gravada 1:15:00 
  Esporte Gravada 1:40:00 
  Esporte Gravada 1:27:00 
  Política Gravada 1:47:00 
  Internacional-Resumo de notícias NC-gravada 1:11:00 
  Segurança Pública - RJ Gravada 2:43:00 
  Comportamento-Búfalo estimação Gravada 1:58:00 
  Natureza-Chuvas RJ Gravada 5:01:00 
  Natureza-Seca - SE Gravada 1:39:00 
  Tecnologia/Comunicação Gravada 2:19:00 
  Israel - Incêndio Gravada 1:23:00 
  Segurança Pública - MT NC-gravada 0:55:00 
21 Matérias Segurança Pública - SP Gravada 2:16:00 
     
Tempo RJ    7:35:00 
Tempo total     43:38:00 

 

6.8.1 Prescrição nas notícias: como conseguir um estágio? 
 

Em 29 de novembro de 2011, o Jornal da Record levou ao ar matéria que simula uma 

entrevista entre o âncora Celso Freitas e uma entrevistada do Núcleo Brasileiro de Estágios, 

que dá dicas para os candidatos a uma vaga de estágio se saírem bem.  

 
Cabeça (Ana Paula Padrão): Por ano são oferecidas em todo o Brasil, 
cerca de novecentas mil vagas de estágio. 
Cabeça (Celso Freitas): Se você está de olho nessa chance para entrar no 
mercado de trabalho se informe sobre “A hora da entrevista” no quadro de 
serviço do Jornal da Record, o “Anote Aí”.  
É importante fazer o teste online oferecido pelas empresas? 
Entrevistada (Carmem Alonso, do Núcleo B. Estágios): Ele deve se 
inscrever e de preferência fazer os testes online o mais rápido que ele puder. 
Por quê? O candidato que não faz, ele tem que ser acionado pra poder 
preencher os testes. E uma dica importante quanto aos testes, é que o 
candidato deve tentar fazer sozinho, porque geralmente a empresa repete os 
mesmos testes de forma presencial depois pra validar os resultados. 
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Celso Freitas: O candidato precisa ter atenção com a roupa que vai usar? 
Carmem Alonso: Uma dica super importante tanto pra meninas, quanto pra 
meninos: traje social, sem exageros, evitar decotes, evitar cores muito fortes, 
bijuterias ou acessórios que façam barulho, ou mesmo uma maquiagem. Hoje 
tá muito em moda o jovem usar piercing, fazer um estilo diferente no cabelo, 
ele deve ter muito claro que esse visual ele é mais adequado pra uma balada, 
pra um ambiente social.  
Celso Freitas: E qual deve ser o comportamento nas redes sociais? 
Carmem Alonso: Então evitar fazer parte de comunidades polêmicas, né, 
fazer comentários pejorativos, usar palavrões, lembrar sempre, a rede, ela 
representa um mundo virtual que na realidade nos remete a vida da pessoa. 
 

A cabeça dessa matéria enuncia o número de vagas de estágio oferecidas anualmente no 

país. Mais uma vez, vemos o pré-construído que circula em nossa sociedade sobre a conquista 

ser um mérito de quem ‘luta’, de quem ‘vai atrás’. 

Ao enunciar o número de vagas de estágio, o Jornal da Record enuncia ao mesmo 

tempo, que o problema não é a falta de vagas, mas os interlocutores que pretendem um 

estágio. [...] percepção da comunicação como um processo dialógico que articula produtores e 

receptores. (JACKS, 2008, p.43) 

A entrevista é uma receita de bolo, que diz o que o candidato deve ou não fazer na hora 

da entrevista. O uso do verbo ‘deve’, que aparece três vezes no texto, e ‘evitar’ indicam essa 

prescrição.  

Além disso, há um superlativo que dá uma gradação à informação: “Uma dica super 

importante tanto pra meninas, quanto pra meninos”. Um pouco depois, a Carmen Alonso diz 

novamente ‘dica importante’. 

E embora a entrevistada enuncie que a dica superimportante é para meninos e meninas, 

o foco das prescrições são as meninas, com recomendações, inclusive, que escondam partes 

do corpo:  

Uma dica superimportante tanto pra meninas, quanto pra meninos: traje 
social, sem exageros, evitar decotes, evitar cores muito fortes, bijuterias ou 
acessórios que façam barulho, ou mesmo uma maquiagem. Hoje tá muito em 
moda o jovem usar piercing, fazer um estilo diferente no cabelo, ele deve ter 
muito claro que esse visual ele é mais adequado pra uma balada, pra um 
ambiente social. 
 

Traje social, sem exageros, piercing, evitar cores muito fortes e cabelo são 

recomendações para ambos os sexos. Já evitar decotes, bijuterias e acessórios que façam 

barulho e maquiagem destinam-se às meninas. O que mostra que há um rigor maior nas 

restrições para elas.  

Os discursos marcam valores sociais. E este mostra que está voltado para o mercado de 

trabalho, o foco da matéria são os jovens (estágio normalmente é para jovens) que estudam. E 



249 

 

o recado é que eles precisam se adequar às regras, obedecer para garantir sua carreira 

profissional. 

Há, inclusive, ordenamentos que fogem ao escopo do mundo do trabalho: evitar entrar 

em comunidades polêmicas nas redes sociais, não fazer comentários pejorativos, usar 

palavrões. Principalmente, os jovens usam as redes virtuais para estar com amigos e 

compartilhar o que fazem, expressar-se. Mas aqui, há uma censura explícita, o que demonstra 

que o mundo do trabalho, cada vez, arbitra em outras áreas da sociedade.  

Para fazermos o estudo de recepção dos sentidos do trabalho, que é um dos dois temas 

foco desta dissertação – trabalho e representações do feminino – vamos nos deter um pouco 

no tema ‘trabalho’. 

 

6.8.2 O Trabalho 

 
Antunes salienta que o trabalho que devemos afirmar é “o trabalho social que cria 

coisas úteis, algo que constrói, algo que forma, algo que transforma o próprio criador. Há 

também um trabalho que é servidão e negação.” (ANTUNES, 2005, p. 102) e afirma que 

hoje o “trabalho alienado, estranhado, dominante nos grandes contingentes que compreendem 

o trabalho assalariado, desprovido de sentido.” (idem, ibidem, p. 102) 

A definição de trabalho vai além da troca que se dá entre a força de trabalho para a 

produção de bens e serviços por um salário. Adam Schaff o define da seguinte maneira: 

O trabalho é a forma fundamental [da] atividade transformadora porque o 
homem cria, em oposição às forças míticas, algo de algo, e não do nada. O 
trabalho humano transforma a realidade objetiva e faz dela, assim, a 
realidade humana, isto é, o resultado do trabalho humano. Enquanto o 
homem transforma a realidade objetiva - sociedade e natureza - cria as 
condições de existência e se transforma a si próprio como espécie, na 
conseqüência. O processo de criação do ponto de vista do homem, é, pois, 
um processo de autocriação. (apud FÍGARO, 2001, p. 34) 
 

Hannah Arendt distingue trabalho (labor), obra (work) e ação (action) e pensa em trabalho a 

partir de três níveis de ação do homem. O primeiro é a atividade do “animal laborans”, que se 

caracteriza por produzir coisas efêmeras, produzidas para o consumo. O trabalho como obra é o 

“homo faber”, “produzindo coisas duráveis, destinadas a tornar o mundo habitável, e engendrando a 

cultura” (HIRATA; ZARIFIAN, 2009, p. 255). O terceiro seria a ação propriamente dita, que não 

pode ser separada do agente e compreende um nível mais elevado da atividade do trabalho, o 

político. Hirata e Zarifian (2009) criticam esta distinção porque ela 

[...] hierarquiza as atividades humanas e inferioriza aquela determinada 
‘trabalho’, de maneira que, de uma vez só, eterniza a separação e encerra 
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cada atividade em sua destinação. Ao mesmo tempo, a política é 
hipoteticamente inserida no reino da liberdade e eleita terra privilegiada da 
autonomia, e tudo se passa como se o trabalho moderno, reduzido somente à 
sua dimensão de heteronomia, não devesse ser subvertido, mas limitado e 
contornado para encontrar, em outras esferas da vida, as verdadeiras fontes 
da emancipação. (p. 255) 

 
Há muitas definições sobre o trabalho, mas o debate precisa incorporar reflexões que 

considerem as relações sociais de sexo (KERGOAT, 2002), que se configuram também como 

relações de poder, são assimétricas e hierarquizadas. Neste sentido, acreditamos que as 

propostas de Kergoat de introduzir as dimensões de trabalho doméstico e também a esfera da 

reprodução ao conceito de trabalho se constituem em chaves fundamentais para pensar sobre as 

diferenciações e competências valorizadas no trabalho e qualquer outra articulação sobre 

trabalho e gênero. A reconceituação de Kergoat “abrangeu também o trabalho não assalariado, 

não remunerado, não mercantil e informal.” (HIRATA; ZARIFIAN, 2009, p. 254) 

Introduzir um ‘sujeito sexuado’ nas análises sobre o trabalho, como Hirata (1995) e 

Kergoat (2002) fizeram, é resgatar uma dimensão fundamental, além da exploração capital/ 

trabalho, a relação opressiva homem/ mulher.  

Nosso embasamento sobre o trabalho segue a perspectiva da Ergologia, visto, assim, 

como atividade humana. Schwartz (2007) explica que a ideia de atividade é sempre ‘fazer de 

outra forma’, um ‘trabalhar de outra forma’. Cada trabalho sempre leva a marca do indivíduo 

e é feito de modo único e é nesta perspectiva que se pode pensar o trabalho feminino, seja ele 

remunerado ou não. Produtivo ou reprodutivo. 

O trabalho também é o principal organizador da vida das pessoas, notadamente, quanto 

ao tempo dedicado a ele e ao tempo que sobra para outras coisas da vida que hoje se encontram 

fortemente voltadas para a manutenção do emprego. O tempo do lazer, como definiu Ricardo 

Antunes (2001), é cada vez mais dedicado ao aperfeiçoamento profissional, a estudos, leituras e 

horas a mais trabalhadas para continuar trabalhando. 

Na esfera do trabalho, a tecnologia e a globalização (ferramentas do capitalismo flexível), 

alteraram as formas de trabalhar e suas relações, ensejando novas mediações e de constituição 

dos sentidos. Os trabalhadores, sob a hegemonia do paradigma do profissional polivalente, 

passam a se preocupar e a buscar qualificações que permitam que se mantenham empregados 

(ou trabalhando). Maurice (1986, Apud Dubar 1998, p. 92) propõe o conceito da 

‘profissionalidade’, que surge dessa nova base e foi definido como  

[...] posição num espaço de qualificação construído pela mediação de três 
relações sociais específicas: a relação educativa que define um modo de 
socialização, a relação organizacional que remete ao modo de divisão do 
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trabalho e a relação industrial que diz respeito ao modo de regulação. (Grifo 
nosso) 

 
Venco (2009) comenta que a falta de sentido no trabalho gera sofrimento. O trabalho no 

telemarketing, com o qual nos deparamos, mostrou-se desprovido de sentidos, uma vez que há 

estranhamentos, as teleoperadoras precisam assumir valores corporativos que não são seus. E 

realizam uma pequena parte do todo da cobrança: quando a abordagem é bem-sucedida, 

conseguem a promessa de quitação da dívida, mas não sabem se esta promessa foi efetivamente 

concretizada. Antunes alerta que o trabalho assalariado que dá sentido ao capital gera uma 

subjetividade inautêntica, expropriada de sentidos. “Os sentidos do trabalho estão diretamente 

relacionados ou com a capacidade do trabalho de estruturar o capital e desestruturar a 

sociedade, ou de reestruturar a humanidade que trabalha e desestruturar o capital” 

(ANTUNES, 2005, p. 102) 

As relações no ambiente de trabalho também podem ser vistas como relação de poder. 

As “relações de trabalho são relações de poder e não só de produção, e, como tais, produzem 

o modo de ser moral de todo e qualquer trabalhador”. (ROSA, 1994, p. 3). A partir dessas 

relações sociais, enquanto lugar de mediação, é que vamos pensar a o processo de 

comunicação, com enfoque na recepção. 

Rosa (2005) fala do trabalho como uso de si. “O si remete ao indivíduo e ao coletivo, 

conjuntamente. (p. 117) O si é a ‘manifestação da presença de um ‘sujeito’. É uma 

aproximação de quem vive as mudanças no uso de si na esfera do trabalho.” (ROSA, 2005, p. 

119) E também 

O eu-mesmo, o si-mesmo só existe na relação com outro, sendo que um e 
outro só se relacionam porque há já o rastro de um terceiro, seus semelhantes 
presentes ou não. O eu-mesmo enuncia o uso que está sendo feito de si, 
porém não só dele, mas de todas as pessoas que os pronomes pessoais 
declinam, no testemunho, porque o complemento de já implica todos os 
seres vivos humanos. É o uso, portanto, expresso em sua dimensão 
individual, sem deixar de ancorar-se na dimensão coletiva, graças à palavra 
ou a linguagem por quem a diz. (ROSA, 2005, p. 122) 

 
O medo de ficar desempregado pode fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras 

suportem condições tão desfavoráveis como as que o telemarketing apresenta. Também é 

possível afirmar que a lógica do capital instiga a competitividade e a insegurança. Marx 

salienta como as transformações da sua época, notadamente a migração para as grandes 

cidades aumentam esta centralidade: “[...] o crescimento da classe de homens que são (IV) 

inteiramente dependentes do trabalho aumenta a competição entre os trabalhadores e baixa o 

seu preço.” (MARX, 1993, p. 105).  
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Quando perguntamos sobre o que é ter uma boa condição de vida e o que é lazer, foi 

possível perceber como o consumo (não somente ele) orienta as aspirações pessoais e 

profissionais. A teleoperadora 5 gostaria de comprar um carro, ir a restaurantes, a cinema, a 

baladas etc., a teleoperadora 1, quer ter uma casa e dar conforto para o seu bebê; a 

teleoperadora 4 sonha em comprar uma casa e um carro;  

O trabalho é o meio de financiar senão as condições de vida propriamente (vimos que 

para várias dessas mulheres, os baixos salários não conseguem custear nem mesmo o estudo, 

inviabilizando a posse futura desses objetos que sonham consumir), pelo menos o desejo de 

ter tais condições. A comunicação, como produtora de cultura, uma vez que é ela que instaura 

os processos de troca de significados, submete-se a essa lógica do capital, participando da 

condução de tais direcionamentos ideológicos, voltados inteiramente ao consumo.  

A noção de comunicação que concebemos é a comunicação como interação 
e processo no contexto das relações socioeconômicas e históricas. [...] foram 
as pesquisas, que têm como objetivo o estudo de recepção que me 
possibilitaram compreender estas questões, e pensar a comunicação a partir 
dos lugares de mediação. É daí que advém o estudo a partir do mundo do 
trabalho, ou seja, um ‘lugar’ no qual se constituem as relações sociais 
fundamentais para o tipo de sociedade em que vivemos. Estes estudos me 
possibilitaram a pensar as mediações como práticas culturais dos grupos, das 
classes sociais e dos gêneros no mundo do trabalho. (FÍGARO, 2005, p. 114) 
 

Os Estudos de Recepção buscam compreender como esses sentidos são produzidos e 

como circulam e são reapropriados. Porque ao contrário de um determinismo irrevogável que se 

possa pensar diante do maior poder do capital e do uso dos meios de comunicação para 

legitimar muitas de suas posições, as leituras desses conteúdos são reinterpretadas. E o trabalho 

é mediação central nessa ressignificação. “O trabalho é uma mediação, uma atividade vital que 

o capital converge numa atividade supérflua, ainda que imprescindível para valorizar o 

capital.” (ANTUNES, 2005, p. 102) 

 
6.8.3 A recepção da matéria sobre a postura dos candidatos a estágio 

 
Teleoperadora 4: [...] mas eu procuro me arrumar, procuro sempre me senti 
bem. Arrumo meu cabelo, procuro tá assim no peso pra ... pra eu me senti 
bem e também pro meu marido porque eu acho que é chato ele chegar, vê 
uma pessoa assim meia desarrumada, né? Acho legal você se arrumar, você 
se motivar porque tem tanta mulher que fica triste assim porque tá com a 
aparência murcha, tal. Então eu acho legal você se arrumar, melhora sua 
autoestima, tem mais força de vontade, né? Correr atrás das coisas, abre 
portas, né? Cê querendo ou não, abre portas você tá bem arrumada, você tá 
bem consigo mesma, pra emprego, qualquer coisa que você for fazer. 
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A teleoperadora 4 afirma que procura se arrumar e acrescenta inicialmente que seu 

objetivo é se sentir bem. Ela contrapõe o se arrumar a uma aparência ‘murcha, tal’. A 

metáfora remete a uma flor, que depois de um tempo murcha, perde a vida, o viço. Essa 

comparação mostra que ao falar ela faz uma analogia, o que nos remete ao que falamos no 

capítulo I que Bakhtin ensina que “compreender um signo consiste em aproximar o signo 

apreendido de outros signos já conhecidos” (op. cit.), o que Sodré (op. cit.) reitera “entender 

uma coisa significa interpretá-la por meio de uma metáfora familiarizante.” 

E ela continua descrevendo o objetivo de se arrumar: melhora a autoestima e dá mais 

força de vontade. Podemos pensar que a estratégia da teleoperadora4 ela para fazer frente aos 

seus problemas do dia-a-dia, particularmente do seu mundo do trabalho, sentido-se bonita, 

bem arrumada. E continua: “correr atrás das coisas”, “ abre portas”. E pede nossa 

confirmação: né (não é)? E argumenta sobre seu posicionamento: “querendo ou não, abre 

portas você tá bem arrumada, você tá bem consigo mesma”. Ela associa estar bem arrumada 

com estar bem consigo mesma, o que é característico nesta sociedade de consumo e de 

aparências. A própria teleoperadora 4, em outro trecho, diz existir a mulher da mídia e a 

mulher real, inclusive, observando que ela não é “aquelas perfeitas que eles (a mídia) 

colocam”, “ mas eu procuro ta assim no padrão.” 

E revela o seu objetivo “pra emprego” e “qualquer coisa que você for fazer”, o que vai 

ao encontro de um episódio que ela nos contou:  

Teleoperadora 4: [...] tava abrindo processo seletivo pro Unibanco, como 
operador, só que o salário era bem melhor lá, como se fosse o dobro do que 
eu ganhava, depois de um ano você ia poder trabalhar dentro do banco, só 
que o critério era se você estivesse fazendo faculdade ou já fosse formada, aí 
eu, querendo ser muito espertinha, eu falei: "Eu vou tentar, né? Mesmo eu 
num fazendo". Aí, beleza, eu passei em todas as etapas, aí eu fiquei toda 
feliz, né? Eu falei: "Depois eu tento dá uma engambeladinha, menti, tal." 
Passei. Tinha tanta gente lá que não passou, gente formada, tal. Eu falei: 
"Nossa, eu consegui! Só falta no dia de entregar a documentação, nisso 
quem trabalhava lá na Dedic, se faltasse um dia durante a semana, perdia a 
folga de sábado. Como o processo era próximo da empresa, que que eu 
fazia? Entrava dentro da empresa, batia o cartão, ficava uns dez minutinhos, 
batia minha saída normal e ia embora. Aí, isso eu fiz durante uma semana 
que foi o tempo do processo seletivo. Quando chegou no ... no dia de 
entregar a documentação, pediram comprovante da faculdade que eu ia fazer 
a inscrição, mas eles queriam um comprovante, queriam saber se a pessoa já 
estava cursando. Aí, eu falei: "Ah, esqueci!" Nisso, eu fui enrolando e aí a 
mulher falou: "Olha, num pode, se não tiver num tem como." Aí, perdi. 

A busca por um emprego melhor, que ganhe mais da teloperadora 4 se revela em sua 

fala. “o salário era bem melhor lá, como se fosse o dobro do que eu ganhava, depois de um 

ano você ia poder trabalhar dentro do banco”.  
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Ela usa ‘bem’ para dar intensidade ao ‘melhor’. Não era um pouco melhor, era bastante. 

E ela quantifica: o dobro do que ela ganhava. E o futuro poderia ser promissor, depois de um 

ano poderia trabalhar dentro do banco: o sonho de trocar de profissão se revela. Ela almeja 

trabalhar com em outra área, como outras colegas também manifestaram esse desejo. 

Como não se enquadrava no ‘perfil’ da vaga, tentou assim mesmo: e deu uma 

‘emgambeladinha, menti tal’. A teleoperadora admite ter mentido para conseguir seus 

objetivos. E o resultado “passei em todas as etapas”; “nossa, eu consegui”. E ela contrapõe o 

seu resultado aos dos outros candidatos: “tinha tanta gente lá que não passou, gente 

formada”. Esta é uma estratégia dela como enunciadora de mostrar que sua conquista não foi 

pouca coisa, ela conseguiu ir melhor que pessoas formadas. 

Durante o processo seletivo, ela arriscou seu outro emprego. Isso mostra uma que ela 

não mediu esforços para ultrapassar as barreiras que a impediam de chegar onde queria. Esse 

desejo a moveu, inclusive, por caminhos desonestos.  

Ela se refere à pessoa da outra empresa, provavelmente do RH como a ‘mulher’, que é a 

não pessoa na AD. Ela poderia se referir de outra forma, mas usou o seu gênero, o que mostra 

também um desprezo pela profissional do RH. O fato de ela mentir, adiar a entrega da 

inscrição na faculdade também a subestima. E diz: “Perdi”. Com esta palavra, ela revela que 

considera a não conquista de um novo emprego uma perda, provavelmente porque para ela 

tem conseqüências. 

É interessante notar que sutilmente, não mentir é uma das dicas dadas pela matéria: “E 

uma dica importante quanto aos testes, é que o candidato deve tentar fazer sozinho, porque 

geralmente a empresa repete os mesmos testes de forma presencial depois pra validar os 

resultados.” Ou seja, quem é de RH conhece as artimanhas dos candidatos para conseguir a 

vaga. Como vimos com o desfecho da história. Embora esse episódio tenha acontecido há 

mais tempo, esse tipo de matéria não é novidade, e a teleoperadora não ‘seguiu’ as 

recomendações. 

Teleoperadora 6: Meu primeiro emprego foi no McDonalds, então eu já 
posso dizer que eu sou uma guerreira ... rs Porque assim eu atendia cliente, 
quando num dava pra você, dava muita fila porque eu trabalhava no 
shopping, você ouvia xingo, palavrão no seu ouvido, então, pra mim o meu 
primeiro emprego foi muito difícil, por ser o McDonalds e receber por hora. 
Recebia R$ 2,00 a hora. E... era de domingo a domingo e um domingo por 
mês e uma folga por semana. Aí, depois disso eu trabalhei na CSU, que foi 
de telemarketing pra Claro. O salário também era um salário mínimo e ... 
como era uma central muito grande, no primeiro dia, era o primeiro dia de 
tudo, tanto de telemarketing como primeiro dia de serviço, não tive ajuda pra 
tirar as dúvidas, então, eu fiquei um mês e saí. Aí, depois foi no Call Center 
Osasco e agora tá sendo na transportadora. 
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“Meu primeiro emprego foi no McDonalds, então já posso dizer que sou uma 

guerreira”. A teleoperadora 6 deixa marcas do sujeito ao utilizar o dêitico ‘meu’. É ela e não 

outra pessoa que teve o primeiro emprego no McDonalds. E em seguida usa a metáfora ‘sou 

uma guerreira’. Seu emprego tinha tantas dificuldades que ela o compara a uma batalha. Ela 

não se preparava para trabalhar, mas para ir a uma guerra. Bem diferente das prescrições de 

postura que os candidatos a estágio, provavelmente cursando o nível superior, devem seguir. 

Ela ainda não havia conseguido entrar numa faculdade. Este era o seu objetivo e por 

isso trocou de emprego. Saiu do Call Center Osasco.  

“Xingo”, “palavrão no ouvido”. Como ela poderia pensar em não usar bijuterias que 

façam barulho? O universo da matéria e o universo do jovem pobre não são condizentes. No 

telemarketing, por exemplo, não é necessário estar bem vestida e cuidar da aparência para 

trabalhar e, provavelmente, este não é um fator que conta na hora da entrevista. 

  

6.9 Os Sentidos do trabalho 
 

“Procuro fazer sempre certo”: o foco é crescer dentro da empresa 
 

Teleoperadora 3: Bom, eu procuro fazer sempre certo porque se você não faz 
certo você acaba sendo pontuado, se você é pontuado sua média fica abaixo 
de 90 e tem processo seletivo na empresa e você num pode participar. Então, 
tudo tem um por quê. Falta também, se você tiver falta, num for justificada, 
você tem advertência, se tem advertência num pode participar de processo 
seletivo. Então, tudo você tem que sempre pensar no futuro porque se você 
tem uma advertência, você num pode participar. Se você quer crescer, num 
tem como. Então ... 
 

A teleoperadora 3 mora na periferia de Osasco e parou de estudar. Sua ambição, além 

de voltar a estudar é conseguir ser promovida no Call Center Osasco. 

Esta fala vai muito ao encontro da matéria prescritiva que vimos no Jornal da Record. 

Essa moça enuncia os mesmo valores: tem que fazer sempre certo, não pode ter falta, nem 

advertência. Percebe-se que é um ideário que move o mundo do trabalho, uma formação 

ideológica do que se deve fazer para conseguir entrar e se manter no mundo do trabalho. Uma 

forma de legitimar a exclusão. 

A matéria ensina como conseguir um estágio e a teleoperadora 3 informa como faz para 

conseguir ter uma carreira na empresa. Embora, não obtenha êxito. 
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6.9.1 A frustração de passar por um funil e não ser a escolhida 
 

A teleoperadora 3 nos contou que participou de três concursos internos para subir de 

posto no trabalho, mas não obteve êxito. 

Teleoperadora 3: Pra monitoria, eu participei de dois. Logo quando eu entrei 
na empresa, eu participei de um acho que três meses eu tava na empresa eu 
participei de um. Fiquei mui... assim ... é meio complicado, você acaba nem 
entra na empresa, você num sabe ... mas você quer crescer, então você acaba 
participando. Aí, enfim, o que eles dizem sempre: "Ah, você num tem perfil 
pra essa vaga". Mas é claro, é uma dinâmica, você se vende o ano todo, o 
tempo todo pra empresa e eles acham que naquela hora, naquele 30 minutos, 
dez minutos, cinco segundos, você tem que se vender e o ano todo, você num 
tá se vendendo? Eu acho meio injusto, mas fazer o quem, né? Eles têm que 
acabar, tem que achar uma forma de avaliar a pessoa, então... 
[...] Bom, eu acho, muitas vezes injusta a vaga, muitas vezes. A maioria das 
vezes, até .. quando eu participei pra ... pra ... pra supervisão, foi uma ... uma 
menina que passou que eu achei que ela num foi bem, enfim, passou, tudo 
bem, mas a tia dela é coord ... a tia dela é coordenadora, uma das 
coordenadoras da empresa. Quem tem Q.I. passa, que é quem indica.  
[...] Bom, eu gosto, porque apesar de tudo dá oportunidade de crescimento, 
apesar que óh, a maioria das vezes eu acho injusto, mas eles realmente, eles têm 
que achar uma forma de avaliar o funcionário. Se eles acham que a pessoa num 
tá apta pra aquela o ... vaga, então, realmente ... mas é, tem campanha legal, 
motiva, muitas vezes. É bem interessante. 

 
Mesmo tendo participado de três concursos internos e não ter sido promovida e 

perceber que há injustiças no processo, a teleoperadora 3 ainda justifica a ação da empresa em 

dois momentos: “Eles têm que acabar, tem que achar uma forma de avaliar a pessoa, então...” 

e “eu gosto, porque apesar de tudo dá oportunidade de crescimento, apesar que ‘óh’, a 

maioria das vezes eu acho injusto, mas eles realmente, eles têm que achar uma forma de 

avaliar o funcionário.” Além de sofrer injustiças, perceber que há falhas no processo, ela 

acha que a empresa tem que proceder dessa maneira. 

“Ah, você num tem perfil pra essa vaga". É a voz da empresa no discurso da 

teleoperadora, que ela reproduz. A formação discursiva é própria do setor de RH: perfil para a 

vaga; apta para a vaga, dinâmica (a dinâmica de grupo), oportunidade de crescimento, motiva. 

Usa também termos do marketing: você se vende o ano todo. 

O uso do léxico também é revelador. Ela fala em funcionário e não em colaborador ou 

consultor como outra teleoperadora mencionou. Esta escolha marca como ela se vê nessa 

relação: patrão e empregado. E a palavra ‘injustiça’ vai se reiterando ao longo da fala: “pra 

supervisão, foi uma ... uma menina que passou que eu achei que ela num foi bem, enfim, 

passou, tudo bem, mas a tia dela é coord ... a tia dela é coordenadora, uma das coordenadoras 

da empresa. Quem tem Q.I. passa, que é quem indica.”  



257 

 

6.9.2 Solidariedade no trabalho 
 

Teleoperadora 3: Ah, é bem fácil, tenho bastante tempo pra isso, agora. 
Quando tava fazendo faculdade tava um pouco corrido porque, dormia tarde, 
dormia meia noi ... chegava em casa meia noite e meia, pra acordar às 5h30, 
então, era bem puxado. Muitas vezes eu cochilava no serviço porque num ... 
quando você entra 7h20 num tem muita ligação, então, cê ... eu cochilava 
bastante. Aí o supervisor vem, a amiga me cutucava assim, mas nada de 
mais. Mas agora tá mui ... saio uma e quarenta do serviço, tenho tempo 
suficiente pra fazer o que eu quiser. 
 

O mundo do trabalho é lugar de relacionamento com os colegas, de camaradagens e 

solidariedade e mais que isso, é um lugar que deveria ser de ‘realização profissional’. Há 

pouco, a Teleoperadora 1 nos disse que “só que as amizades ali tira (sic) aquele stress na 

hora. Às vezes a gente perde a cabeça de tal forma lá, mas ... as amizades dão um jeito ali. 

Acalma” 

Apesar de ser um trabalho que isola as pessoas pela própria disposição e formatação do 

mobiliário, as teleoperadoras procuram ajudar umas as outras. A amiga cutuca a teleoperadora 

3 para que o supervisor não a veja cochilando ou a demonstração de amizade, de 

solidariedade com quem está nervoso. Estes são sentidos que se constituem no trabalho. O 

fato de todas estarem expostas às mesmas intempéries as une. 

Soubemos pela teleoperadora 4 que no telemarketing, uma indica a outra. Há uma 

espécie de rede informal. Durante a entrevista, uma empresa de telemarketing ligou para saber 

se ela estaria interessada em uma vaga. Depois ela nos disse que alguma amiga deveria ter 

indicado.  

Teleoperadora 7: Por exemplo, no trabalho, mesmo, exis... é nece... é 
necessário, às vezes, que você mande uma pessoa embora pela forma como 
ela tá vestida porque num tem, a pessoa não é conveniente, ela num sabe o 
que ela deve usar, quando usar, de que forma usar, mesmo ela sendo jovem, 
ela tem que saber que local usar, se aquela roupa é de praia, é de trabalho, 
então, num existe essa, às vezes, por, por um lado, a mulher cresceu muito 
profissionalmente, por outro, se explora muito o corpo, né? Então, se é, a 
preocupação da mente nada, né? E o corpo tem que tá muito ... e tem que ser 
explorado, tem que ser mostrado. 
 

O discurso da teleoperadora 7 segue a mesma linha ideológica da matéria do Jornal da 

Record. “a pessoa não é conveniente, ela num sabe o que ela deve usar, quando usar, de que 

forma usar, mesmo ela sendo jovem, ela tem que saber que local usar, se aquela roupa é de 

praia, é de trabalho”. Há, em nossa sociedade, uma tentativa incessante de controlar, de ditar 

regras. E a teleoperadora 7 não se dirige a meninos e meninas. Ela dirige-se às meninas. “por 

um lado, a mulher cresceu muito profissionalmente, por outro, se explora muito o corpo, né? 
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Então, se é, a preocupação da mente nada, né? E o corpo tem que tá muito ... e tem que ser 

explorado, tem que ser mostrado.” Essa interdição do corpo está marcada aqui e na matéria. 

A mulher, desde tempos imemoriais precisa cobrir-se. Em alguns países do Oriente médio, as 

mulheres usam a burca até hoje.  

As frases são críticas e há imposição: “mesmo ela sendo jovem, ela tem que saber.” 

Também aparece a voz da moral, que quer restringir o que se usa e ressalta que tem que 

mandar para casa. Há uma punição para quem não segue a conduta. 

A leitura foi preferencial, nesse caso. Houve uma correspondência entre os sentidos 

priorizados na matéria e os sentidos que a teleoperadora tem sobre o tema. 

E há uma forte imbricação entre prescrição de condutas no trabalho e mulheres. A 

circulação de alguns valores no que diz respeito à mulher ainda permanece. E a aplicação 

desses valores a partir do mundo do trabalho é emblemática. A teleoperadora 7 inicia sua 

resposta dando um exemplo do trabalho: “Por exemplo, no trabalho, mesmo, exis... é nece... é 

necessário, às vezes, que você mande uma pessoa embora pela forma como ela tá vestida 

porque num tem, a pessoa não é conveniente” e depois diz “por um lado, a mulher cresceu 

muito profissionalmente, por outro, se explora muito o corpo, né?”, como se essas duas 

premissas fossem excludente.  

 

6.10 As mulheres e suas representações 

Teleoperadora 4: Bom, é ... eu acho assim a ...  a mulher é mais coração, o 
homem já é mais assim cabeça. [...] Na mídia, a mulher tem um papel 
completamente diferente. É corpo, né? Mais estética na mulher, mas não que 
a mulher seje (sic) assim. A mídia tornou assim. Então a mídia que é um 
estereótipo na mulher perfeita, assim, é... Então, por isso que as mulheres 
são assim, né? Usa, tenta fazer plástica e isso pra ficar perfeita, né? Acaba 
num ficando, né? Então a mídia faz a mulher com um outro papel porque foi 
na outra pergunta que você me fez, a mídia ela consegue influenciar porque 
quando chega o dia das mães que eles precisam vender, por exemplo, 
shopping, loja, perfume. Quando eles querem vender, eles coloca a mãe 
como sentimento, cê pode ver que eles coloca (sic) até mais senhora. Agora, 
já em outros casos não. Aí eles colocam mulherão, tal. Então, cê vê a 
diferença. Eles realmente, cê pode fazer uma coisa virá pro bem quanto pro 
mal. Então, eles têm força sim. Quando chega o dia das mães, você vai ver 
as senhoras, o sentimento. Agora, em programa de televisão, não, põe as 
mulher lá de biquíni, saradona, então, eles mudam bastante a mulher. 
 

“Mulher é mais coração e homem é mais cabeça”. Esse é o discurso de uma jovem de 

20 anos. Também é o discurso corrente em nossa sociedade. O corpo e a estética aparecem 

sobremaneira nos discursos sobre as mulheres. São características e preocupações 

estandardizadas como femininas.  
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Teleoperadora 5: Ah, depende, né? Porque às vezes ela, a mesma postura 
que, uma postura que cê tem que ter no teu trabalho, não é a mesma que tem 
que ter na sua casa, mas, se você é líder no seu trabalho, você tem que ter 
uma postura mais firme, mais ... né? Agora em casa não, tem que ser 
compreensiva, entender seus filhos, então, mulher tem que ser mil e uma 
utilidades. Tem que ser. Tomar conta da casa, cuidar dos filhos, trabalho, de 
marido ... Mulher tem que ser mil e uma utilidades. 
 

A teleoperadora 5 faz referência ao discurso da propaganda para caracterizar a mulher: 

“mulher tem que ser mil e uma utilidades”. E diferencia as representações da mulher em dois 

âmbitos. No mundo do trabalho, ela pode ser líder, ter uma postura mais firme. No entanto, em 

casa, a mulher deve ser compreensiva, entender os filhos. Novamente, encontramos os sentidos 

do trabalho, agora produtivo e reprodutivo, no discurso. A ideia de que a mulher é responsável 

pelos cuidados com a família e pelas tarefas domésticas persiste. A divisão sexual do trabalho 

aparece tanto na forma quantitativa, que desenha o contexto de atribuições domésticas que 

vimos nos resultados quantitativos, até as falas das teleoperadoras. Não pudemos reproduzir 

todas as falas aqui, mas observamos que o grupo estudado mostrou que a divisão sexual do 

trabalho permanece, mesmo em um grupo de mulheres predominantemente jovens. 

O novo modelo criou novas oportunidades para as mulheres participarem da 
‘esfera pública’, mas não foi acompanhado por uma transferência 
correspondente do tempo investido pelos homes no mercado de trabalho para 
a ‘esfera privada’, mantendo deste modo uma divisão sexual do trabalho 
com um forte viés de gênero. (SORJ, FONTES, MACHADO, 2007, p. 574) 

 

6.10.1 Outras representações 

Teleoperadora 1: É muito difícil ... muito difícil. Eu decidi que não quero ter 
filha mulher. Não quero menina. Num quero de jeito nenhum porque mulher 
sofre muito. Mulher ... né? Tem que se virar nos 30. Igual ontem, eu tava 
conversando com um carinha da vã. Ele falou assim: "Que homem tem que ter o 
espaço dele, ele po ... tem que ter o espaço porque senão ele fica loco." E a 
mulher? Mulher não. Mulher tem que estudar, trabalhar e tem que cuidar de 
filho, tem que cuidar da casa, tem as responsabilidades dela, né? Mulher é tudo 
mais difícil assim. Tudo mais difícil. Mas hoje em dia ela tá se saindo bem no 
trabalho, tá crescendo bastante, mas ainda tem aquela coisa, né: o homem. 
Estudo, mulher tá sempre ali, sempre firme e forte; mais forte que os homens. 
Porque homem num ... é muito fácil pra  desistir das coisas. Mulher tá sempre 
ali ... mulher é mais atenciosas, mais cuidadosa, tem gente que prefere mulher 
pra ... no trabalho por causa disso. 

 
 

“Mulher sofre muito”. Talvez pelo fato de a teleoperadora 1 ter sido deixada pelo 

namorado após ter ficado grávida, tenha arbitrado nessa representação. 

No discurso da teleoperadora 1, percebemos a intertextualidade quando ela relaciona a 

mulher ao quadro ‘se vira nos 30’, do Domingão do Faustão da Rede Globo, que exibe shows 

em que a pessoa precisa fazer sua performance em 30 segundos. 
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Teleoperadora 7: É... eu acho que a mulher hoje, ela cresceu muito, só que 
em função de ter crescido muito, se cobra muito. Então, a mulher tem que ter 
enes ('ns') funções e fazê-la bem. Então, é muito complicado. E, apesar de 
ela ter crescido no aspecto profissional, pessoal, ainda existe muitas 
cobranças antigas. Por exemplo, eu num tive filho, então, se cobra porque eu 
num tive filho. Eu tenho que ter uma doença porque eu num tive filho. Eu 
num posso ter escolhido não querer ter filho. Outro lado, eu tenho uma irmã 
que num quis casar, ela tem que ter algo de errado porque ela chegou ao 
ponto de vista que ela num quis casar. Até hoje, ela pode até casar no futuro, 
mas até hoje ela num quis se casar. Então, apesar de estar muito evoluído 
existe muita cobranças ainda antigas, que as pessoas fazem, que as pessoas 
cobram, as pessoas ... é, acham que tem que ter todo mundo uma vida igual. 
[...]Ah, o papel do homem, né? Às vezes, o homem, ao mesmo tempo que 
ele quer que a mulher ajude ele (sic), ele faz certas cobranças que, hoje, por 
ela num ter nem tempo, ela num tem condições de fazer. Por exemplo, 
cobrança da casa. Hoje, você tem que dividir tarefas. [...] Então, isso pra 
mulher, eu acho que pra mulher ficou muito complicado porque ela 
continuou fazendo o que ela fazia anteriormente e a, hoje, ela tem 
responsabilidade também financeira, responsabilidade de tudo, né? Então ela 
ficou sobrecarregada. 
 
 

6.10.2 Mulher tem que se virar nos trinta 
 

Nos quatro discursos anteriores, encontramos representações semelhantes que 

informam que a mulher tem que conseguir conciliar tudo: trabalho, filhos, tarefas domésticas 

etc. A dupla exploração do trabalho feminino é reiterada por elas. 

Teleoperadora 7: “Então, a mulher tem que ter enes ('ns') funções e fazê-la bem. [...] 

Tem que ter jogo de cintura” 

Teleoperadora 1: “Tem que se virar nos 30”.” Mulher tem que estudar, trabalhar e tem 

que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, tem as responsabilidades dela, né? Mulher é 

tudo mais difícil assim. Tudo mais difícil”.  

Teleoperadora 5: Tem que ser mil e uma utilidades 

As três usaram o verbo ‘ter’, seguido do ‘que’, indicando uma imposição ou obrigação. 

A teleoperadora 7 acrescenta que tem que fazer bem. 

Todas estas representações têm relação com o mundo do trabalho. Os sentidos 

formados e reiterados pelo capital na exploração do trabalho feminino. A conciliação da vida 

profissional e pessoal já se tornou um pré-construído em nossa sociedade. Mesmo professoras 

e intelectuais, como observaram Hirata e Kergoat (op. cit), assumem o trabalho doméstico e o 

cuidado dos filhos ou de outros parentes.  
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6.10.3 Assuntos de homens e assuntos de mulheres 
 

Teleoperadora 4: Eu comento. A gente conversa bastante assim. 
Principalmente com as meninas que senta do lado [...] Às vezes, eu con... por 
exemplo, se tem uma notícia muito ... a gente dá uma comentadinha: mulher 
conversando mais sobre estética, o que passou na tevê, o que aconteceu na 
novela, eu num gosto muito de novela, né, mas ... ela sempre tão 
comentando. De notícia, eu converso mais com os meninos, eles gostam de 
ouvir mais. 
 

Encontramos também a voz do estereótipo no discurso da teleoperadora 4. Com 

mulher, ela conversa sobre estética, novela, televisão. E sobre notícias, ela conversa com os 

meninos. “Eles gostam de ouvir mais” 

Tais visões de mundo são construções sociais que estão em vigência há bastante tempo. 

Mas há um embate, uma luta pelos sentidos nas relações sociais que pode promover 

mudanças. Para Bakhtin (2010, p. 41) “A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 

acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova 

qualidade ideológica (...) A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 

mais efêmeras das mudanças sociais.” 

 
6.10.4  O velho e o novo: permanências, avanços e mudanças superficiais 
  

Teleoperadora 4: Ah, acho que a mulher é o alicerce da casa. Com certeza. 
Pode ver, o pai normalmente, ele trabalha, traz as coisas pra dentro de casa, 
até tem um pouco de sentimento, mas a mulher que num dorme quando, que 
eu lembro, minha mãe num dormia quando saía, então a mulher ela sempre 
tá preocupada com o filho e o homem, não. Ele é mais racional, ele acha que 
ele ... a .... grande parte, né, ele acha que ele tem que trazer a comida pra 
dentro de casa, o sustento, o resto a mulher se vira. Porque eles acha que 
trabalhar é ... só basta, basta pra eles, eles num têm que fazer mais nada. Ele 
já fez o esforço físico [...] 
 

No discurso da operadora 1 aparecem pré-construídos cristalizados, que são os 

estereótipos, como a “mulher é o alicerce da casa” e “Ele é mais racional”. Percebemos que 

esta dualidade norteia toda sua fala. Ela utiliza o operador discursivo ‘até’ que cria uma 

escala: o homem “até tem um pouco de sentimento, mas é a mulher que não dorme”. E 

relaciona que o homem num tem que fazer mais nada porque “ele já fez esforço físico.” 

Provavelmente, esta é a realidade de muitas mulheres das classes populares. Seus maridos são 

pedreiros, motoristas de ônibus, trabalham em fábricas. Provavelmente por isso ela tenha 

relacionado o trabalho dos homens ao esforço físico, que também pode ser um estereótipo. 

... a linguagem que é o reflexo específico da realidade, é também, em certo 
sentido, a criadora da nossa imagem de mundo. No sentido em que a nossa 
articulação do mundo é pelo menos, em certa medida, a função da 
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experiência, não só individual, mas também social, transmitida ao indivíduo 
pela educação e, antes de tudo, pela linguagem. A questão é aliás mais 
complicada do que parece, ao cabo do raciocínio exposto acima, visto que o 
que chamamos a experiência individual está também implicado em 
esquemas estereótipos de origem social. Ao formular o problema nestes 
termos, nós captamos a influência da linguagem na percepção sensível, sem 
cair, nem no extremo do subjetivismo, nem no extremo do realismo ingênuo. 
(SCHAFF, 1976, p. 254-255) 
 

A eleição da primeira presidente brasileira foi mencionada pela teleoperadora 3, 

afirmando ser algo importante. De fato, é um grande avanço. No entanto, ela relaciona esta 

importância ao fato de a mulher ser a responsável pela educação da criança e da família. E 

passa de mulher para mãe, talvez relacionando que a Presidente Dilma Roussef tenha sido 

conhecida como a mãe do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

E, na sequência, ela comenta que quando a criança é mal educada, a culpa recai sobre 

mãe e refuta: “É culpa da família, mas sempre a responsabilidade da família está nas costas 

da mãe.” A representação da boa mãe aparece aqui também. 

Teleoperadora 3: Bom, é muito importante, tanto que fomos eleger uma 
mulher na presidência, né? [...] Então, é muito importante porque é a mulher 
é responsável pela educação da fami ... da criança, da família. Cê pega uma 
criança mal educada: "Ah, é culpa da mãe, é culpa da mãe, é culpa d..." É 
culpa da família, mas sempre, a responsabilidade da família está nas costa 
das mãe (sic). Mãe trabalha, mãe cuida de casa, mãe é tudo. Mulher é tudo. 
Hoje em di....  
 

E continua, demonstrando a relação que se estabelece entre emissor e receptor: “hoje eu 

assisti uma reportagem na Ana Maria” e usa o dêitico de tempo “de manhã” e de espaço “no 

serviço” e conta 

Teleoperadora 3 (cont.) que nem, hoje eu assisti uma reportagem na Ana 
Maria, de manhã, no serviço também, que ... uma das policiais que tava 
invadindo o Rio é uma mulher, junto com uma equipe de dez homens. E ela 
tava no plantão, há 30 horas acordada, uma delegada. Mulher, um ser mais 
frágil que um homem, 30 horas acordada invadindo o Rio.  
 

Ela novamente atribui à mulher a qualidade de ‘frágil’: a delegada estava no plantão há 

30 horas acordada invadindo o Rio. “Mulher, um ser mais frágil que um homem”. Ao mesmo 

tempo em que ela aponta um avanço, uma mulher como delegada, invadindo comunidades, 

enfrentando traficantes. Sabemos que na divisão das profissões, ainda existem guetos e a 

polícia militar, o exército, ser delegado ou investigador são atividades predominantemente 

masculinas. Assim como, enfermeiras, domésticas e teleoperadoras são de maioria feminina. 

Sua intencionalidade, parece-nos, foi ressaltar que mesmo a mulher sendo mais frágil 
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fisicamente, estava “invadindo o Rio.” Ela toma o todo pela parte, a delegada invadiu uma das 

comunidades, mas não o Rio. No entanto, a substituição não fez o sentido se perder. 

Teleoperadora 3: [...] A mulher é muito importante porque, ultimamente a 
gente tá ganhando muito espaço, é ... você ... existe muitas mulheres então 
pra eleição, a gente consegue se influenciar, as pessoas procuram as 
mulheres que é mais carente, então, é uma coisa bem importante. E é uma 
coisa, querendo ou não, é mais fácil de ... como se dizer, de ... eu acho que a 
mulher acaba sendo mais fácil para se manipular, às vezes. Principalmente, 
donas-de-casa, pessoas que num ... num tem estudo, então, enfim,  é um ser 
mais frágil. 
 

Depois, a teleoperadora 3 diz que a mulher, especialmente as donas-de-casa e pessoas 

que não têm estudo, são mais fáceis de manipular. E Usa o modalizador discursivo “enfim’, 

que dá a ideia de causalidade, consequência: “enfim, a mulher é um ser mais frágil”. Aqui, 

reafirma-se a voz do preconceito.  

 

6.11 O discurso do outro (empresa) no discurso das trabalhadoras 
 

P: E o que mais aborrece você no trabalho? 
Teleoperadora 7: No trabalho? Éeeee, em função de, do telemarketing ser 
uma empresa que trabalha pessoas muito diferentes, é ... é o a supervisão, a 
chefia, em função disso. Até entendo o lado deles porque eu já passei do 
outro lado. Éeee aquela coisa que ninguém acredita em ninguém, num há... 
porque há muita molecagem, então, mesmo que a pessoa tá passando por 
uma circunstância que ela precisa de algo, num existe confiança. Porque 
acha que todo mundo é igual, todo mundo tá ali pra brincar, pra fazer os seus 
se.. ganhar suas seis horas e ir embora e acabou, né? Então, isso é muito 
ruim, que eu nunca trabalhei num lugar assim. [...] Eu entendo o lado deles. 
Em função de que tem pessoas de 16 anos e tem pessoas de 60 anos ali 
dentro. Então, são pessoas muito diferentes. Pessoa que tão num momento 
de vida muito diferente. Então, tem realmente pessoas que tá com uma dor 
no dedo e num vai trabalhar porque num tem responsabilidade sobre o que 
ele faz. O momento não é o momento dele. Só que eles tratam todo mundo 
nivelado, então, é complicado, né? 
[...] até perceber quem realmente tá falando a verdade, quem num tá, né? 
Porque existe aquela coisa. [...] quem já trabalhou em outros lugares, que 
todo lugar de telemarketing é assim em função disso, né? Das pessoas num 
terem muita responsabilidade. Você trabalha em função deeee advertência, 
né? É uma coisa que eu nunca trabalhei, sempre trabalhei em lugares que eu 
tinhaaaa, chegava pro che, explicava a situação e a pessoa entendia o que 
tava acontecendo e era uma troca. Assim como eu ficava até mais tarde em 
função do trabalho que eu estava fazendo, a pessoa se eu precisasse eu 
também saía, né? 
P: E lá num pode? 
Teleoperadora 7: E lá é complicado, até pode, mas em função do como eu tô 
te dizendo. Existe essa irresponsabilidade. Que eu trabalhei no ... meu irmão 
trabalhou em banco 20 anos e eu trabalhei oito, dez, e quantas vezes eu, 
posso contar no dedo, que eu faltei? Agora, ali você percebe que existe essa 
irresponsabilidade mesmo. Tem uma vez por mês a pessoa falta cinco vezes, 
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então, em função da maioria, existe esse tipo de regra que eu num tô 
acostumada. Então, pra mim é difícil, né, conviver com isso. 
 

Para a Teleoperadora 7, os atendentes faltam por não terem responsabilidade. 

Envolvida nesse trabalho, ela não questiona se as faltas são devido ao trabalho estressante ao 

qual ela também está exposta. Ela compara sua situação atual com seus empregos anteriores, 

mostrando que havia reciprocidade: ela ficava trabalhando até mais tarde e se precisasse 

poderia se ausentar. A Teleoperadora esquece também que os trabalhadores têm direito de ir 

ao médico, sem precisar repor esse tempo; tem direito de dar assistência a seus filhos etc. 

Seu discurso está ‘embebido’ de falas comuns no meio empresarial, do tipo ‘vestir a 

camisa, ter compromisso’ etc. No entanto, parece alheia à falta de estrutura de trabalho que 

lhe é dada. “Porque acha que todo mundo é igual, todo mundo tá ali pra brincar [...] ganhar 

suas seis horas e ir embora e acabou”. Ela não é assim; ela não está ali para brincar, portanto, 

mereceria reconhecimento: ser tratada de forma diferente. Essa queixa também pode ter 

origem no fato de ela ser mais velha, já ter trabalhado em lugares que, para ela, desfrutam de 

mais status, como em banco como ela afirmou: Que eu trabalhei no ... meu irmão trabalhou 

em banco 20 anos e eu trabalhei oito, dez, e quantas vezes, eu posso contar no dedo, que eu 

faltei? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No novo cenário social, oriundo das transformações que aconteceram a partir da década de 

1970 (mesmo período que tiveram início a reestruturação do capitalismo e as transformações no 

mundo trabalho, catalisadas pela tecnologia da informação), a sociedade viveu (e ainda vive) um 

período de mudanças. Os meios de comunicação; a revolução sexual – iniciada na década anterior 

e ampliada pela disseminação dos métodos contraceptivos e o divórcio – indicavam as mudanças 

de comportamento que viriam. Neste novo cenário, a mulher pôde buscar seu espaço profissional. 

Mas, a presença da mulher na esfera produtiva se deu de forma desigual, com 

predominância em profissões de pouco prestígio, também se deu segundo uma divisão entre 

as profissões baseada em gênero, particularmente aquelas voltadas aos cuidados com as 

pessoas. Outra característica foi a predominância em empregos precários, parciais, 

temporários e com salários mais baixos. Além disso, o trabalho não remunerado se manteve 

entre as atribuições sob sua responsabilidade, impondo limitações ao seu desenvolvimento 

profissional, o que impõe “que qualquer que seja a análise sobre o trabalho feminino, 

procurando romper velhas dicotomias, estará atenta à articulação entre produção e 

reprodução, assim como às relações sociais de gênero.” (BRUSCHINI, 2007, p. 23) E, pela 

primeira vez na história, há conflito de interesses, sem a mediação de homens, entre mulheres 

de classes sociais diferentes. As trabalhadoras que ganham mais e ocupam posições de chefia 

empregam mulheres para realizar serviços domésticos.71 

Pode-se dizer que o trabalho feminino remunerado é uma chave importante de análise, 

pois parece estar ligado às principais transformações sociais. Ao mesmo tempo em que o 

trabalho é lugar de articulação de sentidos, representa a independência financeira e 

possibilidades novas que sem ele não seriam possíveis. Há, sem dúvida, o viés forte do 

consumo, ligado ao universo feminino que é retratado pelas revistas e que se dá pelo poder 

aquisitivo conquistado pelas mulheres que vivem do trabalho. 

O trabalho rege a vida das pessoas de forma significativa e sua importância é inegável. 

A conquista deste espaço é fundamental para o processo de emancipação feminina. É bom 

lembrar que as transformações no mercado de trabalho exigem mudança de mentalidade 

e capacitação de profissionais, o que, no Brasil, sem dúvida, é um desafio ainda maior. Os 

bolsões de pobreza, a educação deficitária, a falta de políticas sociais adequadas e eficientes, 

                                                           
71 A dualidade ou bipolarização do trabalho feminino foi o termo forjado por Kergoat (1998) para designar a segmentação da 
ocupação das mulheres, nas décadas de 1980 e 1990, em países desenvolvidos. 
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alargam a distância entre a demanda e o atendimento desta por parte dos trabalhadores. O 

analfabetismo, inclusive o funcional; o abandono das crianças e, consequentemente, do futuro 

do país; a delinqüência, forjada com a desigualdade exacerbada e com a fome e a falta de 

oportunidades, e a lógica perversa da lucratividade, exclui uma parcela significativa de 

pessoas do mercado de trabalho. 

Neste contexto, as mulheres brasileiras, que já estudam mais que os homens, estão 

ganhando espaço no mercado. Segundo a Fundação Carlos Chagas, em 2002, 54% das 

matrículas no ensino médio eram de mulheres. Já no ensino superior, pelo vestibular, elas 

atingiram o percentual de 56%. 

É possível afirmar que a mulher caminha para assumir seu papel como sujeito. 

Não mais entre as brechas. Também é plausível dizer que a conjunção de processos novos e 

antigos, as leis, as condições histórias e outros fatores permitiram que a mulher pudesse 

pleitear uma vaga, realmente reconhecida, no mercado de trabalho. 

 

A nossa pesquisa 
 

O mundo do trabalho mostrou ser mediação diferenciada na produção de sentidos 

porque arbitra da base material para as vivências do dia-a-dia e passa pela criação singular 

que cada teleoperadora utiliza para resolver os impasses com os quais se defronta, passa 

também pelas angústias, alegrias, camaradagens, conquistas e derrotas próprias da atividade 

humana.  

Os Estudos de Recepção foram profícuos por permitirem perceber o dialogismo entre 

emissores e receptores, próprios da comunicação, que não prescinde do outro e estabelece um 

processo contínuo de significação do mundo.  

E também por darem a conhecer um pouco das sutilezas ideológicas que os meios de 

comunicação fazem circular na sociedade e que fazem parte do ‘mundo comunicado’ em que 

vivemos. 

Significar o mundo é concebê-lo. E esta concepção parte de um complexo emaranhado 

de posições ideológicas que disputam a hegemonia. Gramsci, que jogou luz sobre esta 

questão, afirma que um conjunto de idéias para ser hegemônico precisa ter um espaço de 

negociação, que contemple outras forças sociais. A hegemonia de determinados valores se dá 

por meio de um embate entre estas forças, neste espaço de negociação, em que predomina 

(tornando-se hegemônica) a que angariou mais adeptos. O conceito gramsciano de hegemonia 

trata questões culturais e ideológicas sem o rigor do determinismo da base econômica. Para 
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Gramsci, as batalhas devem ser travadas inicialmente no âmbito da sociedade civil. São as 

‘Guerras de posição’.  

A guerra de posição exige enormes sacrifícios de massas imensas da 
população; por isso é necessária uma concentração inaudita de hegemonia e, 
portanto, uma forma de governo mais “intervencionista”, que mais 
abertamente tome a ofensiva contra os opositores e organize permanentemente 
a “impossibilidade” de desagregação interna: controles de todo tipo, políticos, 
administrativos, etc., reforço das “posições” hegemônicas do grupo 
dominante, etc. Tudo isto indica que se entrou numa fase culminante da 
situação política-histórica, porque na política a “guerra de posição”, uma vez 
vencida, é definitivamente decisiva. (GRAMSCI, 1999, p. 255) 

 
 É nesse embate que os sentidos são produzidos. E as relações de gênero medeiam a 

produção simbólica. Desde pequenos, aprendemos a agir e pensar como mulheres e como 

homens, fator que se soma à forma como interpretamos o mundo.  

A visão hegemônica sobre a feminilidade tem disputado com outras forças sociais – 

lutas, grupos organizados, conscientização.  

 
A metodologia e a oportunidade 
 

A metodologia, informada pela teoria, é o que, de fato, viabilizou a pesquisa. O 

mapeamento sociocultural permitiu direcionar os assuntos que iríamos abordar, e as 

informações das entrevistas puderam esclarecer os dados ‘duros’ dos números.  

E além das técnicas apontadas pelo direcionamento teórico, surgiram oportunidades 

como presenciar o trabalho e conhecer lugares, que se tornaram informações. A Análise de 

Discurso, então, revelou sentidos que à primeira vista não se percebia. 

 
Os sentidos e as representações  

 
Vimos que o mundo do trabalho é lugar de mediação onde se confrontam saberes, onde 

se disputam, onde se ganham e se perdem posições (o caso da teleoperadora 3 é um deles). E 

às vezes, perde-se, por ser mulher. 

Por outro lado, a inteligência das receptoras, que olham e não acreditam muito no que 

veem nos meios de comunicação; rompem os contratos ficcionais; questionam, ironizam, 

mostram o dinamismo do processo comunicacional. 

A comunicação enquanto troca simbólica, nas relações de gênero, mediadas pelo 

mundo do trabalho, deram-nos um panorama sobre os sentidos do trabalho e das 

representações.  
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Vimos a reiteração das condições de subalternidade, de impotência frente a um mundo 

que não reservou muitas oportunidades para o grupo de trabalhadoras estudado. 

E o stress a que são submetidas deixa marcas. A teleoperadora 1, que é a que está há 

mais tempo no Call Center Osasco (um ano e dez meses) dá sinais de desalento, de 

sofrimento. Sua fala traduz a desesperança, um sentido do seu trabalho, para a forma como ela 

interpreta o mundo televisivo dos telejornais.  

Vimos a preocupação com a violência, que pode ser um reflexo da situação de trabalho 

que vivenciam e como a violência contra a mulher as preocupa. 

Vimos como as teleoperadoras mobilizam o corpo-si – sua inteligência e seu corpo 

(especialmente a voz) – para trabalhar, para interagir com o cliente.  

E há um sentido para este grupo, em especial, a busca incessante de realizar um bom 

trabalho, fazer do jeito certo. E a constatação “Não há como voltar atrás”.  A teleoperadora 3 

diz que busca fazer sempre certo para conseguir crescer na profissão, mas seu relato também 

mostra que a busca de fazer o ‘certo’ é um sentido do qual ela não prescinde: “Um bom 

atendimento é quando você satisfaz o cliente, que todas as ... tudo que ele necessita” 

Encontramos a solidariedade entre essas mulheres, um sentido produzido por este 

mundo do trabalho, uma maneira de se ajudarem em meio às condições ruins de trabalho. 

Esses sentidos são produzidos nas interações que o trabalho propicia. É por meio da 

comunicação que se dão as trocas simbólicas, entre essas trabalhadoras e seus colegas; entre 

elas e seus supervisores; entre elas; os clientes que atendem e também entre elas e os meios. 

Há, assim, uma imbricação da comunicação com a cultura na produção do simbólico, uma vez 

que aquela faz circular os sentidos que entram em disputa para significar.    

 

As representações 
 

As representações sociais são fruto da cultura, que circula por meio da comunicação e, 

não apenas a comunicação midiática, mas principalmente a comunicação que se dá a partir da 

interação, das relações sociais, fundadas em condições materiais, que incluem a precariedade 

das condições de trabalho no telemarketing. Assim como os sentidos do trabalho das 

teleoperadoras se formam e se transformam a partir dessa base material, há articulação entre 

as relações de produção, relações de gênero e distinções de classe nas visões de mundo. 

Tais visões, ou representações, não são a imagem fiel da realidade, mas uma refração 

desta. Assim, delineamos algumas representações dessas mulheres sobre o feminino.  
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Vimos como a voz da moral ainda fala alto na sociedade, restringe a liberdade e 

prescreve o ‘adequado’, especialmente para mulheres. Nesse sentido, a mulher que as nossas 

entrevistadas veem precisam parecer ‘honestas’ ou “num vale nada”, nas palavras da 

teleoperadora 3: “Homens é o garanhão, a mulher já num vale nada, já, enfim. Isso acaba 

atrapalhando a moral da pessoa, né?” ou na fala da teleoperadora 1: “Porque tem aquelas 

meninas muito vulgar, tem aquelas meninas muito dada” 

Ao mesmo tempo, encontramos crítica a alguns modelos. A teleoperadora 7 compara o 

crescimento profissional das mulheres com a manutenção da divisão sexual do trabalho, 

especialmente em casa.  

E, apesar de ela (a mulher) ter crescido no aspecto profissional, pessoal, 
ainda existe muitas cobranças antigas. [...] as pessoas ... é, acham que tem 
que ter todo mundo uma vida igual. [...] Ah, o papel do homem, né, às vezes, 
o homem, ao mesmo tempo que ele quer que a mulher ajude ele, ele faz 
certas cobranças que, hoje, por ela num ter nem tempo, ela num tem 
condições de fazer. Por exemplo, cobrança da casa. Hoje, você tem que 
dividi tarefas. Você num é mágica pra conseguir fazer tudo.  
 

A teleoperadora 5 diz que a mulher pode ser líder, mais firme no trabalho, mas em casa 

precisa ser compreensiva. Também constatamos que de alguma maneira, com metáforas ou 

não, elas expressaram representações sobre o feminino que mostram a polivalência que a 

mulher trabalhadora precisa ter: ‘se virar nos 30’; ‘mil e uma utilidades’; ‘enes funções’ 

revelam que a intensificação do trabalho, no caso da mulher, incorpora os afazeres domésticos 

e os cuidados. 

Podemos dizer que, como pensamos inicialmente, as mulheres se encontram na 

intersecção do tradicional – as referências enraizadas na sociedade – e do novo. A mulher 

continua como responsável pelo espaço doméstico e pelo cuidado dos filhos é o que se 

mostrou mais enraizado e o que mais carece de mudanças, especialmente para que a mulher 

consiga se profissionalizar e competir no mundo do trabalho. 

 
A mulher no mundo do trabalho  

  
A mulher no mundo do trabalho de telemarketing, como vimos, vivencia a rotina; sofre; 

não consegue fazer bem feito devido à forma como os telesserviços foram concebidos; estão 

expostas a violências internas e externas. A agressão verbal é uma violência, tanto que esta foi 

uma das dificuldades apontadas por boa parte delas. A violência vem também da extração de 

sobretrabalho. Como é possível fazer 250 ligações em seis horas? 00:1:26 (um minuto e vinte 

e seis segundos) por ligação 
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Ao mesmo tempo em que trabalham no telemarketing para angariar condições para 

estudar e mudar de vida, os baixos salários não permitem que estudem. 

Nossas observações também mostraram que existem formas sutis de discriminação, no 

trabalho. Por que a fileira de PAs é toda formada por homens que trabalham no controle. Por 

que esses rapazes têm privilégios que as teleoperadoras não têm. Eles usam terno e gravada 

marcando sua diferenciação. Por que as mulheres não foram indicadas pelo supervisor para o 

concurso interno que seria realizado? Não acreditamos que seja porque não existia naquele 

grupo mulheres competentes. 

De todo modo, a carreira no telemarketing é um funil com o orifício finíssimo. Diante 

do grande contingente de teleoperadores, são poucas as vagas para ascender profissionalmente 

no telemarketing. 

 

A mulher na comunicação  
 

As relações de gênero e a divisão sexual do trabalho aparecem na comunicação. 

Segundo algumas das trabalhadoras, como a teleoperadora 4, existe a mulher da mídia e a 

mulher real, o que mostra que há consciência de que a mulher ‘vendida’ pelos meios de 

comunicação não é mesma que anda nas ruas. 

Desde a mulher que a mídia fez, né? Tá, também num sou aquelas perfeitas 
que eles colocam, mas eu procuro tá assim no padrão pra eu também me 
sentir bem, eu procuro ser a mulher que ajuda já, a mulher que eu falo, a 
mulher real dentro da sociedade 
 

Também percebemos que a voz feminina é o instrumento de comunicação usado 

estrategicamente para interagir com os clientes. 

Outro ponto sobre a comunicação nas relações de gênero é que esta distinção, ser 

mulher, por si só é um filtro, uma mediação que se articula na interpretação do mundo. 

Notamos que as teleoperadoras mencionam matéria na mídia que tem criança. Seria o instinto 

maternal conduzindo o olhar. É possível.  

Quando elas respondem quais matérias chamaram sua atenção afirmam ser sobre 

violência contra a mulher, o que pode indicar um olhar com o viés das relações de gênero.  

Teleoperadora 1: Acertou o menino de 10 anos. Aí ... chama muito a 
atenção.  
Teleoperadora 6: Que me chamou muito a atenção foi uma matéria, mas num 
foi muito legal assim, foi da menina que tomou os cinco tiros doooo namorado 
dela que inclusive um desses ela perdeu a visão. O nome dela é Aline, ela tem 
15 anos, eu lembrei muito da minha irmã 
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Teleoperadora 4: na semana passada me chamou a atenção foi da ... uma 
advogada que ela foi encontrada na .... jogaram ela dentro da praia, que ela 
tava numa pedra. 

 
Foi um grande desafio percorrer esses caminhos acadêmicos, acreditamos que a 

pesquisa não terminou. Este foi apenas um começo, os primeiros passos, as primeiras 

descobertas de um mundo do trabalho complexo, significativo, recoberto de sentidos e 

atravessado pela comunicação. Embora tenhamos a impressão de ter muito a se fazer ainda, 

cumprimos nossos objetivos. Realizamos o estudo de recepção que revelou representações do 

feminino e os sentidos do trabalho. 

Nossas hipóteses foram em parte confirmadas, porque não esperávamos leituras de 

oposição e tão pouco, leituras preferenciais. Ambas apareceram nas análises, o que indica que 

os meandros da produção de sentidos são mais enigmáticos e não basta um olhar superficial.  

Também acreditamos que abrimos novas possibilidades de pesquisa. O estudo da 

comunicação nas relações de gênero se revelou profícuo, inclusive, realizar estudos de recepção 

com enfoque nas relações de gênero de forma mais aprofundada. O telemarketing é um mundo do 

trabalho de comunicação, no sentido de interação, de compartilhamento, que pode ser explorado 

de várias formas. Aqui, tentamos delinear algumas.  
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