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Diálogo Com uma Apresentadora de Programa de Televisão
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relld;l \Vood. de 36 :t1lO'i de idadl' c

membro da Igreja ..\dvcnl i ~la. é
apreselltadora do jurnal de notícias c repórter P;Ir.1 o {":ln;,] de
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uandtJ roi (llIe
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WAGA-

se 'l desej o d e

lorn :lr-sc a presentado ra do
jorna l de notícias na Iclcv isüo s ur~ iu pela primeira vez'!
Eu nunca qui'i ser lima aprcscmadora de notícia:-! Sempre J,on hci cm
produz ir c di rigir fihll c~ !>obrc realidóldcs da vid... Âcontecc que meu prime iro cmpn:go roi com notíc ias dl:
TV, e mbuTa cm minha mente, CSIa
era apena), ullla plata rorma Icmporj -

ria. Es t,l\;i procu rando um \r.Jb;lI ho
prov isório enquanto cspcrOlva para
começar um mestrado na Ohio UniversilY. Fu i cnlàn convencida a uesistir do 1l1cJ,lr;Jdo c ficar n .. cSlaçiio
corno rcpúrlcr. Urna coisa levou ii
OUlr:l. 111<11:' 1arde to rnei -me apresentadora. e continuei ~ubjl1do de posição.
É ób vio qu e lem lid o muito su ccsso cm su a ca n·eira. A q ue o ai I'ihui '!
Vej o claramente a mão de Dc l1 ~
cm tudo i~so. QU:l lque r(IUe tenha s ido
:1 razão. Ele queria que eu riLc~se
j.. so em vc~ de produzir filmcs, IXJis
prod uzir filmcscra oque queria ra w r.
mas tul não se concret izou.
16

.TV cm Atlant:l. Gcórgi:1. Ela tcn1a l11anIcr o equi líbrio elllrc \lJ:I:' respollsabi lidnt!t:.~ como rcspon ~ :ivc l do jllrnal de
nol íci:1S td cvisionada'ic scu~ devercs de
espo~ a . mãe. líder da igrej a. prc~idente
de org:milaçõcs. e or:ll1ora Iluhlit·a.
No~ 'cus 15 :1110\ de cx pcnência
como apresentador:! c rep(lfIer. a :.ra.
\Voo\l ~clllpre con~ cguiu c~ t ar li \rc
a()~ l>:ibados. É um:l l e~te rl1lmha viva de
que é possivel pcrmanct"cr firme il~
s ua ~ convicçõcs e ,UI mesmo Icrnpo ler
SllCCS~() numa e.. rrcir .. il11l1unanlc.
nrcnda Wood lem sido advcntista
loda:l !\1I:1 vida. Ela n;l~ce ll e cresceu em
W.. , hingtlJII. D.C. Depois de ter Mo: for rnado na escola ~ecund;íria de Takorna
Park. t-.hryland. el:! rreqüentou 11 LOrl1:.J
Linda Uni\er:-ity. na C;,lif6mia, onde
dlplomOtHc na (ire.1 de comunicações.
C\l111 ên fa~e na proouç:io de fi l111e:..

Comcçou MIa carreira como repórtcr
11;1 T V de 1·lun l.~ville. Alabam:l. Ui , ela
atuou o.:on1O mooer:!dora de um dc b..1te
entre 0.\ rc p1"c ~c n t alltes do Ku Klu.\ Klan
c os l íde re~ d:l $oulhcm Christian Lcadershi p Con feren ce. E.'iSC programa foi
postcrionnelllc exibido em 1000 o pais.
Ames de juntar-se à \VAGA e111 l1JX8.
el:l lr:! hal hou em Nashville e Memphis
-<lua, e i dade~ do est:.Jdo do TennesSCC- CUl1m re pórler c aprc~cntadora
princip"I . IÀ:~dcclllão.essaes l :lI;ãocon -

(Iuislou ,. mo.im audiência da cidade de
All:nlla para o progr:llna de 110l iciários
das 5:30 às 6:00 horas da larde.
Emhora dev()tada ii sua e:lrrcir;t de
jorn:lIi'I:I. a Sr.I. Wood ê I:unhém dedicada;h atividade~ da igreja e 11 suo. f:lmili.. . Seu m:rrido. Kcilh . é psicólogo e
prorcs~or de racu ldade. Eles lêm 'llua ~
filha~ de 6 e 9 aml.' de idade.

--

AII!IlI disso. tenho s ido 1IIUi to
.. bençoada porque ;r audiê.ucia que
tenho ati ngido respomle Jlo:.itiv aIllente ao meu esti lo de I"cpOrlagelll.
Cllmo resu ltado. ~c ll1p re trabalhci
cm cstaçücs quc conquiswram o primeiro lugar cm audiência, on que
;l1 ingir:UlI eS~a repllt:u.;ãu depois q ue
lá c hc~ lI c i .
T em tid o op ortunid:lde d e l1:1rt i·
Iha r sua réCO ill culegasc (l I/I ((I S CO III
quem en ln r cm conl ato'!
Eu digo Ú~ l}Cs!ooa~ que c:.tão prcci~ando de conforto. "Estarei orando
por você", ou pergunto: "Gostaria que
ell ora ~Se por você?" Além d isso , as
pt.::~soa ~ me vêem dia após dia. Elas
.~ abt.::m o que cu sou. Sabcm q uc estOIl a!ivamente envolvida na ig reja.
Sabem lJue há alguns prindpios aos
lJ"ai ~ sou fiel em qu" isqucrs c ircumt:1w.:ial>. Essas são co i sa~ (Iue, cre io
cu. equivalem a um leslcmunho. Não
h:i 0I>Or1 unidades ou lugar apropriado
para tcstcm unlmr verbalmcnte. Todav ia. cu creio que uma vida exe mplar e lima alil ude de compaixão para
com outros é a fornm m" ls poderosa
de l e~lC n lLlIlho . Para as pessoas é im-
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portante lllle se viva uma vida condize me com o quc sc crê.
Encontra al g uma dificulda d e
em s ua carreira por ser advcntista"!
Cer!;1Il1cnte. O sábado é a III t tior
ddas. T ive a sorte de trabalhar p:rra
diretore." dc no! fe ias q ue têm :rrr.lIljado a ~ co is:r),. A li :is, isso eSl5 esc ri10
em meu cmllralO.
Quando você é respons:ivcl pela
apresem açiío do notickirio em horário nnbre, tcm q ue trabalhar de segu nda .. sexta-feir.!. apresentando as
d U:t~ rq XJrtagens da noile.l''''' a~ sendo
advcnt iSIil VOCI! niío pode fazer isso.
Nas sex t a~-fe i ra.~ ir tarde. dur:mtc os
me~e:-, de inverno, você não pode ' Icm
tlleSlIlO I"azt.: r" pri rne ira ap re.~c n t :u,: iío
do j orll:, I.
J:í tive u port unidades de triplicar
meu ~a l;i ri o. de trnbal har lias cillco
rn'liores rc(lcs do pa ís. inclusivc parlicip;mdo dc cadeias com difusão si111u1t~ne:l nacional, mas não ao.:c i1c i
ncnh um de~scs trabalho.'> pontue
guardo l) ~úbado e o s dirclorcs dos
jomais lIiío que rem acomodar csse
detalhe.
T e m-se dilo que ex isle uma per-

~
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centagem muito alta de ateus entre
os membros da mídia. Acha essa
afirmação verdadeira?
Não. Sei que há mais cristãos aqui
do que em outros lugares. Há muitos
cínicos na mídia, mas isso não significa que sejam ateus.
Em quase todas as estações de
notícias que trabalhei todo o mundo
crê que existe um ser supremo, um
ente de autoridade suprema. Pode ser
que eles não o chamem de Deus, e
sim de algo diferente. Mas a maioria
é cristã e crê em Deus e em Jesus.
O que mais lhe traz satisração
em seu trabalho?
Encontrar pessoas em situações
que elas não podem absolutamente
mudar, e ajudá-Ias através da mídia.
Gosto de ser a repórter que os ajuda
dessa maneira.
Há prazer em dar publicidade a
problemas de grande envergadura,
como por exemplo a AIOS em nosso
país, porque estou ajudando a informar-pois isto é algo que não pode
ser ignorado. Há satisfação em ser
um condutor através do qual o povo
é informado acerca de sua com unidade, e conseqüentemente começa a
agir em favor dela por terem sido
informados.
Quais são as rrustrações que encontra?
Há muitas frustrações nesse trabalho. O tempo é uma delas. Não
tenho suficiente tempo para minha
família. ou tempo para mim mesma.
Esse trabalho pede muito. Na maioria
das vezes. ele requer alguém que seja
casado com ele. e isso nem sempre é
saudável para o relacionamento pessoaI.
Às vezes também sinto-me frustrada ao ver um problema que precisa
ser difundido, e não conseguir fazêlo por uma razão qualquer. Há também a frustração técnica especialmente quando depois de ter trabalhado o dia todo ou o mês todo numa
notícia, a gente vê a máquina "comer" a fita. Quando lidamos com tecnologia, coisas assim acontecem.
Como tem equilibrado seu trabalho com sua vida de casa?
Tenho sorte de ter um marido
que além de ser dedicado à família,
apoia tanto a mim quanto à minha
profissão. Posso contar sempre com
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ele qualquer que seja a situação.
Minha mãe também vive conosco
e ela ajuda a cuidar das meninas. Eu
sei que tenho tido muita sorte. Qualquer mulher que trabalha fora enfrenta os mesmos problemas.
Fale-nos de sua ramília.
Meu marido, Keith, é psicólogo na
llrea de aconselhamento e professor
assistente de psiquiatria na Escola de
Medicina da Emory University. Ele
ajuda a treinar os médicos e também
lem uma clínica particular. Ambos
lemos uma vida muito ocupada.
Minhas filhas têm 6 e 9 anos. A
mais velha chama-se Kristen e a mais
nova, Kandis. Sou uma mãe muito
nova, tenho ainda muito que aprender, mas parte do sucesso em família
agora é o fato de aproveitarmos bem
o tempo que lemos disponível. Uma
coisa que elas perguntam sempre é:
"O sábado é hoje à noite?" "Sim."
"Você vai estar em casa hoje à noite'!" "Sim." "Que bom, estaremos
juntos." Assim todos nós esperamos
o sábado com ansiedade por muitos
motivos.
Quais são as atividades da igreja
em que está envolvida?
Meu marido e eu cuntamos no
coro. Sou diretora da comissão de
membros novos. e ele diretor do comissão de vida familiar. Estou também estabelecendo uma organização
dentro da igreja chamada "A Força
da Amizade". que tenla ligaros membros antigos da igreja aos novos.
Trata-se de um sistemu de camaradagem entre um membro e outro, muito
pessoal. Sou também presidente da
Southern Society of Adventist Communicators.
Dê-nos um exemplo de um dia
típico de trabalho.
Por exemplo, amanhã tenho uma
entrevista às 10:30, outra às 11:40.
outra às 2: 15. e mais tarde tenho que
apresentar umu palestra às 7:00 du
noite. Tudo isso, além de escrever e
apresentar os jornais das 5:00, 6:00
da tarde, e II :00 da noite. Também
gravo um show cada quinta-feira à
noite. Meu dia normal vai uté a meianoite ou mesmo mais tarde.
Estou fazendo umu série sobre
"adolescentes e o sexo" que vai ao ar
no dia 6 de fevereiro. e estou tam e
bém trabalhando em outro projeto soDIALOGO 3 - 1991

bre mulheres que apanham. EnquanlO estou trabalhando nesses projetos,
normalmente só durmo de quatro a
seis horas por noite. Muilas vezes
tenho que vir trabalhar aos sábados
à noite ou domingos, mas estou evitando isso ao máximo.
O sábado é maravilhoso. É um
período de 24 horas que são separadas. E tenho sorte, porque muitos de
meus colegas não têm nem isso.
Qual é oconselho que gostaria de
dar ajovens adventistas que se interessam na carreira de apresentador de noticiário?
Você tem que ser dedicado. O que
me incomoda com muitos estudantes
de comunicação é que 70% deles têm
estrelas nos olhos. Todos querem ser
apresentadores do jornal na TV, mas
naturalmente nem lodos podem sê-lo.
Se os estudantes na área da comunicação pudessem olhar além disso e ver
que há outros trabalhos nas notícias
televisionadas e nas notícias em geral, eles se sairiam muito melhor. Esse é um tempo muito difícil para
o jornalismo de TV. As estações de
TV easredes nacionais têmquediminu ir suas despesas. e para tanto, elas
estão reduzindo o pessoal e fazendo
com que os que ficam assumam a
carga de dois ou três mais. e trabaIhem horas extras.
Para cada pessoa que trabalha aqui
em Atlanta, ne!lfia estação, há provavelmente 100 que querem esse trabalho. Se você tentar um trabalho em
outro lugar, terá que enfrentar a mesma competição. E depois que você
pega o, trabalho, não é um mar de
rosas. E trabalho duro. Há bem poucos aspectos fascinantes.
Estudantes que estejam dispostos
a enfrentar tudo isso devem dar o
máximo de si mesmos, e estar prepafados para continuar fiéis aos seus
princípios.

Jennifer A. Jas

.IC'nnifer A. Jas concluiu em maio
dC' 1992 um hacharelado em jornalismo. com ênfase secundária em re/igião. no SOlllhem College 01 Se\'enthday Ad\'ellfists, em Collegedale. Tenl1essee, E.V.A. Ela vil'e com seu marido, per/o de Collegedale.
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