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A ESTÉTICA DISCURSIVA DA TEVÊ E A
(DES)CONFIGURAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Nísia Martins do Rosário1

Considerações iniciais

Esse artigo visa a desenvolver uma reflexão acerca da
construção de sentidos em programas televisivos que se carac-
terizam por veicular informações, tendo em vista, sobretudo, a
configuração de seus discursos com base em uma estética pró-
pria da televisão: a do espetáculo. Para tanto, foram considera-
dos dois recortes para melhor articulação da proposta desse ar-
tigo. O primeiro deles refere-se à análise semiótica sobre dois
programas televisivos – um telejornal e um talk show. O segundo
recorte busca apresentar uma discussão acerca de aspectos
dos sentidos que, estando, por vezes, aquém e além do foco da
mensagem informativa, acabam sendo essenciais na constitui-
ção da significação desta.

Inicialmente, deve-se considerar que o domínio televisivo é
abarcado pelo campo midiático e, ao mesmo tempo que cons-
trói traços e marcas próprias, herda desse campo um conjunto
de características comuns. Tais características são representa-
das, numa primeira instância, por relações comunicativas, mas
articuladas sobre relações econômicas, tecnológicas, simbóli-
cas, éticas e morais, entre outras. Além disso, é preciso conside-
rar que o campo da televisão é constituído por um discurso com-
plexo, heterogêneo, que se organiza com uma diversidade de
linguagens ou conjuntos de signos distintos. Dessa forma, o
processo de significação na televisão deve levar em conta as es-
pecificidades desse campo e a inter-relação das representações
construídas para ele, bem como todo o contexto midiático que o
envolve. Requena2 afirma, inclusive, que “o traço próprio da tele-
visão, como sistema semiótico, consiste não numa combinação
específica de códigos inespecíficos, mas, sim, em sua capacida-

1 Graduada em Comunicação Social pela UNISINOS, mestre em Comunicação
Social também pela UNISINOS e doutora em Comunicação Social pela PUC-RS.
Professora e pesquisadora na Unidade de Ciências da Comunicação – UNISINOS.
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de de integrar, em seu interior, todos os sistemas semióticos atu-
alizáveis acústica e/ou visualmente.”

É preciso considerar, portanto, na análise de sentidos e da
significação na tevê, além dos elementos do contexto, a diversi-
dade de linguagens que se cruzam no texto televisivo. Pode-se
começar pelos traços e marcas que constituem os recursos ex-
pressivos de forma mais pontual e estão conectados ao que se
poderia chamar de aparato técnico do domínio televisivo. Esses
são visualizados, aqui, por dois grandes grupos. Um deles, for-
mado pelo conjunto dos aspectos primários, responsáveis pela
constituição básica dos textos-mensagem, os quais são prepa-
rados, organizados e determinados nos momentos que antece-
dem a utilização do aparato técnico-eletrônico propriamente
dito. Eles configuram-se no roteiro, passando pelo figurino, ma-
quilagem, cenário, modos de interpretação ou apresentação, di-
reção, enquadramento, iluminação, entre outros. No segundo
grupo, estão os elementos responsáveis pelo tratamento e
constituição final da imagem, trazendo marcas bem específicas
das mídias audiovisuais, tais como edição, cortes, montagem,
planos, ângulos, movimento de câmara, sonorização.

A reflexão acerca da utilização da estética do espetáculo
como elemento constituinte do discurso da informação na televi-
são levou a que o percurso da investigação fosse definido pelo
estudo bibliográfico e pela análise de um corpus. O aporte meto-
dológico contou, fundamentalmente, com o apoio da pesquisa
bibliográfica e, em seguida, com os das pesquisas descritiva e
explicativa – aplicadas ao corpus selecionado3: 5 edições do
Jornal Nacional (Globo), 5 edições do Programa do Jô (Globo). A
fase inicial da análise se compôs, então, de um nível observativo
e descritivo, engendrador de um levantamento dos principais
traços e marcas do plano da expressão presentes nos textos se-
lecionados. O exame repetido dos fragmentos escolhidos per-
mitiu que fossem identificados os recursos expressivos mais sig-
nificativos e mais freqüentes, assim como os menos usuais, em
cada um dos programas.

Após concluída a pesquisa descritiva, foi possível organizar
uma análise mais profunda, estabelecendo comparações e rela-
ções. O processo exigiu um novo exame do corpus, desta vez,
para conectar os recursos expressivos a seus respectivos efei-
tos de sentido. Nessa etapa, portanto, começa a ser organizada
a significação, verificando-se por um lado, os sentidos concei-
tuais e lexicais dos textos e, por outro lado, os sentidos experen-
ciais e perceptivos advindos das mensagens. A relação construí-
da entre o nível categorial (das convenções léxicas) e o nível ob-
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servativo (das convenções culturais) permite identificar sentidos
presentes nos textos-mensagem em análise, determinando os
significados predominantes em cada um dos programas.

Estéticas televisivas

Os traços anteriormente discutidos – e provavelmente ain-
da outros – ajudam a criar uma estética própria para o domínio
televisivo. Em conseqüência, exigem reflexão sobre as combina-
ções e performances que se renovam constantemente na com-
posição dos discursos, bem como sobre os códigos e classes
que os sistematizam4. A isso, deve-se aliar, ainda, o entendimen-
to do que Sarlo5 chama de “epistemologia da televisão”, a qual,
segundo a autora, remete a características realistas e populistas,
tendendo ao igualitarismo, a programas participativos e a espa-
ços míticos que põem em contato os sujeitos entre si e eles com
o mundo.

A visão de Requena6 configura o espaço televisivo como
espetáculo, considerando também seus aspectos estéticos e
históricos. Para ele, o espetáculo relaciona-se com a tevê, pri-
meiramente, porque põe em operação os sentidos da visão e da
audição, deixando de lado tato e olfato, devido à distância que
se estabelece entre o espectador e a exibição em si. Assim, a
“relação espetacular” se constitui de um corpo que se exibe e
que trabalha para colocar-se na presença do olhar do outro e,
dessa forma, convoca uma relação dual – imaginária e especu-
lar. É possível compreender, então, que o espetáculo solicita,
por um lado, uma atitude de exibição e, por outro, uma atitude
de contemplação, de voyeurismo. Esse é, segundo o autor, um
olhar profano.

Nessa via, o processo de conformação da programação te-
levisiva, historicamente, passa pelo espetáculo, primeiramente
como carnaval e firma-se mais no espetáculo circense, como lu-
gar de show, mas, sobretudo, como lugar fechado, em que o
centro instaura-se no picadeiro7. É lógico que, do circo à tevê,
muita coisa tenha mudado, passando, inclusive, pelo teatro que
traz uma configuração espacial mais próxima da localização do
aparelho na sala de estar. As técnicas de edição, entretanto, co-
locam a televisão e o cinema mais além no que se refere à articu-
lação das formas de ver: trazem ao espectador novos ângulos
de visão, novas possibilidades de “olhadas”, novas ordenações
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espaciais. Para Requena, esse é o projeto da visão absoluta
que, além de instaurar um novo formato para o espetáculo, con-
ta com a dessacralização do próprio espetáculo, uma vez que
opera com transparências, com facilitação, com acessibilidade.
Ao mesmo tempo, põe em jogo um corpo onipresente e onipo-
tente, que se desmaterializa, constrói-se como espectro, como
pontos – na televisão –, como números – no computador.

É fato que esses formatos de espetáculo e de espaço públi-
co articulados pela tevê têm conseguido legitimidade, uma vez
que ela se constitui na mídia de maior abrangência e receptivida-
de. Sodré e Paiva informam que, no ano de 2000, no mundo, a
média diária de horas assistidas, por telespectador, foi de duas
horas e 28 minutos. Por essa via, é preciso admitir que “a televi-
são, como um sistema, é uma ambiência abrangente, que impli-
ca todo um estilo de vida, a reboque do mercado e da estetiza-
ção orquestrada pela tecnologia comunicacional”8.

Considerando-se o quadro de ampla audiência, os elemen-
tos da estética popular, os traços do espetáculo e a adaptação
do espaço público, desaparece qualquer hipótese de formato
autônomo da programação televisiva. Ao mesmo tempo, esta-
belece-se uma duvidosa representação do cotidiano – do “real”
–, tendo em vista, principalmente, as constantes tensões entre
as diferentes camadas e substratos, em todos os campos, bem
como as especificidades que permeiam o comportamento so-
cial. Por outro lado, não se pode negar que a via estética da pro-
gramação televisiva tem se aproximado bastante do kitsch – não
apenas como “brega”, mas, principalmente, como signo so-
bre-significado. Isso ocorre na tentativa de se criar em efeitos de
realidade que conectem o telespectador com os referenciais do
cotidiano – tanto nos programas ficcionais quanto nos informati-
vos e jornalísticos – trazendo representações vicárias da vida, da
intimidade, das emoções e dos fatos. Esses efeitos, entretanto,
devido à necessidade de traçar uma linha média entre os cam-
pos semânticos dos telespectadores, parecem ativar com mais
força o imaginário.

O mundo do consumo também está presente no âmbito te-
levisivo. Bauman9 fala de “um supermercado de identidades”
em que se pode selecionar quem ser ou representar e por quan-
to tempo manter a escolha. Essa “liberdade” de consumir revela
identidades fluidas, voláteis, instáveis e, portanto, próprias do
mundo do consumo e, também, do mundo do espetáculo. Para
o autor, os meios de comunicação de massa têm papel funda-
mental nesse processo, devido ao grande poder que exercem
sobre o imaginário popular, coletivo e individual. “A vida deseja-
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da tende a ser a vida ‘vista na TV’. A vida na telinha diminui e tira o
charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal”10.

O estranhamento – como duplo e, dessa forma, como par-
te da identidade – parece ser outro ponto forte na conexão do
sujeito ao espetáculo e, por conseqüência, à mídia televisiva.
Tudo leva a crer que é importante ver-se na tela, mas, parece
óbvio também que é relevante ver nela o estranho, o outro, o re-
flexo de si pelo avesso. Assim, a alteridade conquista seu espa-
ço no espetáculo televisivo, sobretudo, pela onipotência da
subjetividade.

É preciso considerar que o processo de construção e de
significação do texto televisivo não se organiza apenas no âmbi-
to da subjetividade. Pode ter, por vezes, o predomínio do princí-
pio de realidade, da razão e da lógica, da identificação com obje-
tos externos, atuando mais sobre a área do consciente, buscan-
do facilitar a cognição. Seria esse o espaço da busca da informa-
ção mais “pura”, menos contaminada. Por outro lado, o proces-
so de significação pode ter o predomínio do princípio do prazer,
ativando, inclusive, porções reprimidas do inconsciente e pro-
pulsionando a identificação com o objeto de desejo. Esse seria,
então, o espaço da construção dos sentidos mais instintivos,
mais subjetivos, sem compromisso com regras e leis e, dessa
forma, com preferência pelas impressões e sensações, pela
emoção e afetividade. Por fim, podem predominar as identi-
ficações e os valores parentais e sociais, aproximando-se do
pré-consciente. Esse seria o espaço de conexão dos valores,
das regras, das normas e dos sentidos legitimados pelo coletivo,
com ênfase para as apreensões advindas dos grupos sociais e
familiares. Esse âmbito teria o papel também de censor, bloque-
ando a entrada dos sentidos julgados inaceitáveis, bem como
das possíveis associações ligadas a eles.

JN: O casal espetacular

A composição feita entre cenário e movimento de câmara,
na abertura do Jornal Nacional, é o primeiro forte indicador dos
sentidos de onipotência construídos para os apresentadores. É
interessante relembrar que a câmara parte da redação e, em mo-
vimento de elevação, vai até o mezanino onde se encontram “a
postos" William Bonner e Fátima Bernardes. Sua posição espa-
cial de superioridade indica também suas posições hierárquicas
no programa. O telespectador, depois desse passeio da câma-
ra, fica à altura deles, no mesmo ângulo, conseguindo visualizar,
ao fundo e mais abaixo, os tantos sujeitos da redação em suas
atividades de trabalho. Em complemento a isso, o cenário traz,
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ao fundo, um grande globo terrestre, todo azul, mas fatiado na
horizontal, posicionado nas costas dos apresentadores. Em so-
breposição parcial ao globo, flutua o logotipo do JN. Os cenários
mais usuais nos telejornais, aliás, segundo Machado11, são os
que recordam uma ligação em tempo real com várias partes do
mundo. Opcionalmente, pode-se ver ao fundo inúmeras telas
transmitindo imagens diversas.

No que se refere aos signos utilizados pelos e para os apre-
sentadores do Jornal Nacional, a interpretação mais categórica
é óbvia, William e Fátima estão acima da redação, à frente do
mundo e, metaforicamente, fatiaram o globo terrestre para co-
nhecer tudo e informar ao telespectador. Essa onipotência e
onisciência são complementadas com um toque de vanguarda
e de futurismo perceptíveis no cenário. Por outro lado, chamam
a atenção as similaridades físicas encontradas entre os apresen-
tadores12, construíndo sentidos de simbiose – reforçados pelo
conhecimento geral de que são casados. Nesse caso, mesmo
as diferenças físicas – ele mais alto que ela, aparentando ser um
pouco mais velho, hierarquicamente superior a ela – encontram
sentidos de simbiose, já que essas diferenças trazem indicado-
res de padrões das relações mais tradicionais entre homens e
mulheres nas sociedades ocidentais. Não bastasse isso, há con-
gruência nas posturas, gestos e expressões faciais de ambos,
durante a apresentação do programa. Por exemplo, em plano
aberto, enquanto um fala, é observado pelo outro com aparente
atenção; há, quase sempre, um diálogo inicial e final entre eles,
enquanto a trilha musical do telejornal está em evidência; os
dois mantêm-se sérios durante quase todo o programa; os ges-
tos de ambos restringem-se à articulação das mãos; a postura
de ambos é ereta, sem movimento de tórax. O mesmo não pode
ser observado entre, por exemplo, Carlos Nascimento e Sandra
Annenberg, apresentadores do Jornal Hoje (até meados de
2004), também da Globo.

Assim, Fátima e Bonner constroem os sentidos de um “ca-
sal perfeito” que, como diz o clichê, de tanto conviver acabou
por ficar parecido. Além disso, não há indicativos fortes de in-
congruência entre eles, nem mesmo nos demais contextos mi-
diáticos – principalmente os de revistas de fofocas. Eles, portan-
to, parecem enquadrar-se no estereótipo do casal moderno: tra-
balhador, zeloso com os filhos, cuidadoso com a aparência e até
mesmo fiel, sendo assim, pelo senso comum, têm chance de se-
rem felizes “para sempre”. Além disso, Fátima traz a imagem de
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simpática, atraente e competente, enfim, de “boa moça” – mes-
mo quando dança sapateado para um comercial da própria
emissora. Bonner, por sua vez, poderia ser classificado entre os
“genros que toda a mãe pediu a Deus”, com muitos predicados.

Os sentidos de seriedade, competência e objetividade tam-
bém transparessem – indicados tanto na construção verbal da
notícia, como no tom de voz, na expressão facial, na postura e
no figurino. Isso tudo, sem dúvida, é reforçado pelos enquadra-
mentos e ângulos que se articulam para formar um ponto de vis-
ta dirigido13. Nessa via, o primeiro plano ajuda a estabelecer uma
distância interpessoal mínima com o telespectador, refletindo,
também intimidade em diferentes graus e permitindo ao “ho-
mem do sofá” perceber a direção dos olhares dos âncoras. Além
disso, quando o apresentador fala olhando para a câmara, esta-
belece um vínculo direto com o telespectador, olhando-o nos
olhos. É um recurso usado para tornar o discurso mais real. É
como se o telespectador estabelecesse um laço físico com o
apresentador. A seriedade e confiança do telejornal constro-
em-se, também, nas imagens in loco que acompanham as nar-
rativas dos apresentadores, bem como nos tantos sujeitos – re-
pórteres, entrevistados – que ajudam a construir os sentidos das
notícias com suas tantas performances e “vozes” – conforme
Machado14.

A repetição de planos, enquadramentos, cortes, posturas,
gestos, expressões faciais e estrutura de roteiro é bastante usual
no Jornal Nacional, fornecendo substanciais indicativos do per-
curso a ser seguido e, por conseqüência, dando segurança ao
telespectador, conforme observa Sarlo15. Além desses indicati-
vos de percurso, há, também, a inserção de créditos e as “carto-
las figurativas” (com imagens) em fundo croma-key, que situam
o assunto e colocam os apresentadores, ora à esquerda do en-
quadramento, ora à direita, dando, também, dinamicidade à
apresentação das notícias. Machado16 reforça Sarlo no que diz
respeito à segurança trazida pela repetição, informando que o
telejornal é um dos gêneros mais rígidos, construindo-se, na
maioria das vezes, de maneira muito similar, e, conseqüente-
mente, endereçando-se de modo muito semelhante, aos diver-
sos telespectadores.

Obviamente, os repórteres intensificam essas repetições e
colaboram com a construção dos sentidos de segurança e cre-
dibilidade na posição do corpo frente às câmaras, no costumei-
ro enquadramento em plano americano e ângulo frontal, na for-
ma como seguram o microfone, bem como pela expressão facial
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– na maioria das vezes séria – e pelo figurino característico que
inclui, geralmente, blaser tanto para o gênero feminino quanto
para o masculino. A autorização para olhar para a câmara, aliás,
é exclusividade dos repórteres, são eles, portanto, que têm reco-
nhecimento para narrar (contar) os fatos para o telespectador.
Os entrevistados não têm esse hábito, tampouco essa função, a
eles cabe apenas contar sua versão com os olhos voltados para
o repórter.

As reportagens, grosso modo, apesar de narrarem fatos di-
ferenciados, acabam sendo apresentadas com uma composi-
ção muito similar. Por exemplo, os primeiros planos são exclusi-
vidade daqueles que dão depoimentos, mas a escolha do ângu-
lo e o tipo de enquadramento podem variar. Os cortes são cons-
tantes, e a voz em off é permeada com imagens de objetos – em
primeiro plano – e de pessoas pertinentes ao assunto – geral-
mente em plano geral ou americano. Já os planos gerais falam,
quase sempre, de manifestações, passeatas e shows, e essas
falas contam sobre os sujeitos que constroem o fato. No primei-
ro programa analisado, por exemplo, foi apresentada uma re-
portagem de um supermercado que sofreu incêndio e foi saquea-
do pelos populares. As imagens retratavam homens, mulheres e
crianças – em sua maioria de pele morena, cabelos pretos, vesti-
dos de forma simples – andando em todas as direções, aglome-
rados entre os destroços do prédio, sob sol intenso, catando os
produtos restantes. Os ângulos e enquadramentos visibilizavam
o caos, a desordem, o descontrole.

Nos conflitos que precederam a Guerra do Iraque pôde-se
perceber que os E.U.A., imageticamente, foram representados
por um corpo: o de Bush, consubstanciado em poder, decisão e
força. Por outro lado, o corpo do Iraque é o de Saddan Hussein,
prepotente, ditador e resistente à ONU. Para ambos, vestimentas
e ações diferenciadas: enquanto Bush aparece de terno e grava-
ta, geralmente falando com os repórteres em entrevista coletiva
ou em pronunciamento aparentemente improvisado, Saddan é
mostrado com uniforme militar, passando em revista as tropas
ou lendo pronunciamentos, com óculos na ponta do nariz. Po-
der-se-á dizer, então, que o Jornal Nacional exibe um conjunto
de corpos estereotipados, que a seguir são descritos com base
em uma leitura possível, sem a intenção, entretanto, de apresen-
tar uma tipologia.

O “corpo da força” reuniria todos aqueles que, de uma forma
ou de outra, trabalham diretamente com a aplicação da força físi-
ca. O uso de uniforme é característica sempre presente: seja nos
militares americanos e ingleses (conflito com o Iraque, em 2003
e 2004), desfilando em grandes pelotões, com armamentos ou
sobre tanques de guerra, seja na polícia federal brasileira, com
seus coletes pretos – por vezes capuz – fazendo apreensões,
seja nos soldados do tráfico (geralmente em favelas do Rio de
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Janeiro) com camisetas enroladas na cabeça e armas em pu-
nho. Esse corpo é retratado quase sempre em planos abertos e
apresentado, na maioria das vezes, em atividade: empunhando
armas, subjugando outros sujeitos, controlando situações.

Já o “corpo da morte” se constituiria na ausência de um cor-
po físico e na presença, em seu lugar, de cruzes e túmulos (no
caso de enterros), de escombros e entulhos (no caso de morte
por desabamentos), de automóveis amassados e retorcidos (no
caso de acidentes de trânsito). É sempre o corpo que não se vê,
mas que se apresenta em forma de signo de pertinência.

As reportagens-denúncia, por vezes, trabalham com a
não-visibilidade ou a visibilidade parcial do corpo, nas matérias
que buscam depoimentos e declarações sem mostrar o autor.
Esse seria o “corpo escondido”, retratado em plano médio, fre-
qüentemente posicionado de costas para a câmara, ou refletido
pelas sombras, pela falta de iluminação ou pelo excesso dela,
ou, ainda, pela desfocagem. Até a voz do depoente pode sofrer
alterações eletrônicas na busca de segurança. É o corpo do as-
sustado, do perseguido, do oprimido e, ao mesmo tempo, do
delator.

De outro lado, estaria o “corpo político” que busca a visibili-
dade, usuário contumaz de terno e gravata – dando preferência
ao blaser escuro e à camisa clara –, habituado à barba bem feita,
ao cabelo bem penteado e com bom corte. Esse corpo, em geral,
é masculino, posiciona-se com o peito para frente e os ombros
para trás. Está sempre rodeado de microfones, e a imagem que o
retrata, quase sempre em primeiro plano, capta os flash das má-
quinas fotográficas. São os corpos dos políticos, das autoridades
de Estado, dos dirigentes de associações empresariais.

As imagens noticiosas, nesse sentido, são bastante emble-
máticas, organizando representações de sujeitos e/ou grupos
sociais, usando, com freqüência, os mesmos recursos. Em ou-
tras palavras, o discurso do Jornal Nacional oferece percursos
de construção de sentidos e significação muito parecidos, orga-
nizados com um roteiro que oferece segurança ao espectador e,
ao mesmo tempo, viabiliza e credibiliza o discurso informativo
na sua forma mais tradicional. Tudo isso, porém, conta com sig-
nos que trazem os sentidos da onipotência, da onisciência, do
charme, da beleza, do brilho e do correto uso da técnica. Signos
próprios do espetáculo.

Jô: informação, humor e auto-reflexividade

A pauta principal do Programa do Jô parece ser, sobretudo,
o humor e a descontração, associados ao espetáculo. Esses
sentidos, entretanto, não encontram respaldo apenas nas pia-
das caracteristicamente apresentadas no início dos blocos ou
nas tiradas de sátira que permeiam as entrevistas. Legitimam-se

Cadernos IHU Idéias 9



no sorriso constante do apresentador e da platéia, na forma des-
contraída como ele se posiciona frente às câmaras, no início dos
blocos – com as mãos nos bolsos, ou imitando personagens –,
bem como nas danças sexy (mexendo-se, com os olhos semi-
cerrados) ao som do Sexteto.

Jô faz rir construindo-se como o comediante inteligente, ele
não incorpora, portanto, o bobo da corte. Para essa função, ele
conta com os seus ajudantes de palco e, por vezes, com os pró-
prios convidados. Assim, as performances exigidas de membros
do Sexteto, no “apoio” aos entrevistados, conferem sentido de
humor ao programa pelo tanto de incoerência que se articula en-
tre aquilo que lhes é exigido e a habilidade que não lhes é peculi-
ar. Não ajudam o seu perfil físico, tampouco sua mobilidade mo-
tora, bem como sua aparente indisposição para participar de
tais ações. Os músicos, então, fazem ginástica comandados por
professor de educação física, seguem coreografia comandada
por professor de dança, servem de cobaia de experimentos culi-
nários, entre outros. O humor está, justamente, na desarticula-
ção física e no papel ridículo a que se submetem. Outro reforço
ao humor vem de Alex que, mesmo sem sujeitar-se diretamente
às palhaçadas, acaba sendo inserido na comédia verbalmente e
por meio de imagens trabalhadas em computador que, na maio-
ria das vezes, o colocam como gay e/ou namorado de Pinochet
(Presidente do Chile, país de origem do garçom).

O humor do programa não se constrói apenas nas perfor-
mances dos corpos, mas, também, quando a pauta das entre-
vistas é o próprio corpo e, sobretudo, quando o tema é a sexuali-
dade. Afinal, esse parece ser, ainda, um assunto-tabu ou é trata-
do propositadamente como tal e, portanto, não permite o uso in-
discriminado de termos verbais, sem despertar algum constran-
gimento ou ambigüidade de sentidos que, sem dúvida, acarre-
tam risadas. Sexualidade é, portanto, um prato cheio para o hu-
mor sobre o corpo e para o espetáculo à Jô Soares.

Assim, as gargalhadas da platéia ocorreram em abundân-
cia na entrevista realizada com o vereador que propôs um proje-
to de lei instituindo o Dia do Orgasmo. Vale marcar a pseu-
do-reflexão ética e política da situação, articulada pelo vereador,
ao dizer que uma visão socialista inspirou a sua proposta (ele é
do PT) de democratização do orgasmo e que a frase de Che Gue-
vara é profunda nos dois sentidos: “endurecer, porém sem per-
der a ternura jamais” (gargalhada geral). Por outro lado, pode-se
destacar a pergunta de Jô: “Você,.... com esse papo todo, .... Dá
prá comer muita gente com essa conversa?” (gargalhada geral).

É relevante, também, o fato de que o corpo roliço do apre-
sentador – que poderia ser motivo para tiradas de humor e desa-
grado estético – articula com bem mais força um peso diferente,
proporcional ao tanto de inteligência que lhe é atribuída costu-
meiramente. Ele construiu-se, portanto, como um homem de
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peso, mas de peso intelectual e midiático, por isso, pode apre-
sentar-se vestindo calça e camisa, mostrando suas formas arre-
dondadas em plano geral e, ainda, dançar sozinho pelo cená-
rio17. As formas físicas, aliás, são a marca registrada de Jô e há,
até mesmo, uma espécie de charme nisso, reforçado pelo pró-
prio logotipo do programa – a letra “O” com estilo bem arredon-
dado. Ele, portanto, corresponde ao perfil do que Sarlo18 chama
de sujeito televisivo, compondo-se em carisma, em fotogenia
(que, inclusive, o fez optar pelo uso da barba para esconder a
papada), em boa articulação (verbal) e, sobretudo, em figura
icônica. Nesse contexto, ele se torna mais importante que os
convidados, com o reforço e a legitimação de signos bem
pontuais.

A valorização intelectual de Jô está bastante consolidada,
entretanto, precisa ser legitimada periodicamente. Para isso,
além de mostras verbais de conhecimento, ele parece apoiar-se
na vestimenta e nos acessórios: no uso de terno e gravata bor-
boleta, bem como de óculos e, possivelmente, sente-se assegu-
rado pelo estilo musical – jazz – predominante no programa. A
auto-reflexividade, aliás, é usada com bastante propriedade
para esse fim. Por exemplo, ao trazer para entrevista o elenco de
uma peça teatral por ele dirigida. A legitimação de seu “peso”,
nesse caso, não aconteceu apenas pelo elogio e admiração ver-
bal dos convidados, mas, também, pela postura física adotada
pelos quatro atores, principalmente pelas três atrizes19: orienta-
ção da cabeça, do tórax, das pernas e dos pés em direção a Jô.
No monopólio da conversa e da convergência de assuntos, ele
centrou em si o foco da entrevista. Assim, a auto-reflexividade do
apresentador aproximou-se bastante do egocentrismo e foi real-
çada pelas inúmeras vezes em que, ao ser elogiado, ele sorria,
levantava o queixo e as sobrancelhas, olhando para a platéia.

Considerando-se que a análise se realiza sobre um progra-
ma de entrevistas que se sustenta nas conversas verbais, não se
pode deixar de notar o quanto a performance física é constante e
importante para a significação. Além do desempenho do Sexte-
to e de Alex, eventualmente o próprio apresentador faz uma de-
monstração de suas habilidades físicas, porém, sempre de for-
ma adequada e hábil. No segundo programa examinado, a en-
trevistada era uma professora de ginástica que inventou uma sé-
rie de exercícios feitos com utensílios domésticos. Depois de De-
rico ter executado os movimentos solicitados pela convidada,
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deixando evidente sua total falta de habilidade, Jô encerrou a en-
trevista acompanhando a professora numa série de exercícios
com o uso da vassoura. Acompanhados por um fundo musical,
os dois desempenharam bem sua movimentação e receberam
aplausos da platéia. Essa, aliás, tem um forte poder legitimador
dos sentidos construídos no programa e, provavelmente por
isso, recebe visibilidade televisiva, costumeiramente, durante as
palmas e as gargalhadas.

As imagens evidenciam, também, quem são os convidados
e de quem se constitui a platéia. Os primeiros variam em etnia,
faixa etária, formas físicas e profissão, mas trazem sempre indi-
cadores acerca de si mesmos. A professora de educação física,
por exemplo, além de ótima forma física, usou cabelo preso, rou-
pa de ginástica e tênis, construindo sentidos de agilidade, jovia-
lidade e boa forma. O pianista e compositor, com gestos mais
contidos, sorriso tímido, vestiu-se com terno, gravata e sapato
social, mostrando aspectos de introspecção e seriedade. O pa-
dre – que escreve contos e romances picantes – contrapôs, às
suas construções literárias, as vestes pretas, próprias dos reve-
rendos, bem como o tom de voz calmo e o riso contido. Já Edu-
ardo Dussek buscou a alegria – não apenas nas letras de suas
músicas, mas também – nas performances faciais e gestuais
que acompanhavam suas músicas, bem como no cabelo loiro
num corte de franja longa, no sentar descontraído de pernas e
braços abertos e no blaser cor de laranja. Por fim, o grupo musi-
cal Concret Blonde representou-se com um figurino diferencia-
do, próprio para espetáculo, em que predominou o cetim ama-
relo, cortado ao estilo das vestimentas chinesas. Além disso, o
uso de pés descalços pela cantora, indicador de diferença –
alteridade.

A performance física pode servir, também, para consolidar
e legitimar os sentidos acerca dos conhecimentos intelectuais e
habilidades do convidado. Isso pôde ser verificado claramente
em entrevista com um yogue que desenvolveu a terapia do riso.
O desenrolar da conversa entre Jô e o convidado estruturou-se,
principalmente, sobre os sentidos do humor e, até mesmo, so-
bre a falta de seriedade. Conteúdos esses, reforçados pelos
exercícios faciais da terapia do riso, demonstrados por Bira e
Alex e, posteriormente, executados pela convocação do Jô –,
sempre finalizados com muita risada. O encerramento da entre-
vista, no entanto, parece ter reorganizado os seus sentidos e
conferido mais credibilidade ao yogue, mediante apresentação
de uma performance física que, bastante expressiva, mostrou
sua agilidade, força, flexibilidade e capacidade de concentra-
ção. Nessa representação, ficou explícito, portanto, o resultado,
ou seja, a habilidade física que, num primeiro momento, não se-
ria facilmente associada ao discurso verbal do professor.
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O comportamento dos convidados, aliás, não se organiza
apenas na condução verbal das entrevistas, mas, em muito, pela
troca de indicadores não-verbais com o apresentador. Com mui-
tos deles, fica explícita a postura de interação, em que ambos se
posicionam de frente um para outro e de lado para a platéia. Há
casos, também, em que Jô coloca o seu braço direito sobre o
encosto do sofá onde está o entrevistado, criando o sentido de
proximidade, que pode transformar-se em intimidade, quando o
apresentador pega na mão ou no braço do convidado durante a
conversa. Tais sentidos são complementados pelos de cordiali-
dade e simpatia, pela forma tradicional do Jô receber os entre-
vistados, levantando-se e indo ao seu encontro, costumeira-
mente, abraçando-os e beijando-os.

Apesar de as mensagens do programa elaborarem-se, na
maioria das vezes, do comando tácito do apresentador, há oca-
siões em que se pode perceber que o controle lhe foge. Isso
pôde ser observado na entrevista realizada com David Mendon-
ça Pontes, camelô e marqueteiro autodidata. De início, é impor-
tante registrar que a competência gramatical do entrevistado
mostrou-se baixa – pelo uso de termos, como compreto (com-
pleto), criente (cliente), praca (placa) –, entretanto, sua compe-
tência narrativa e capacidade de manter a atenção do público
manteve-se em alta durante todo seu período de atuação frente
às câmaras. A entrevista foi realizada em pé, atrás de uma mesa
que continha os objetos de trabalho do camelô. Enquanto Jô
permaneceu, na maior parte do tempo, com as mãos no bolso,
do lado direito do enquadramento e, por vezes, mais distante da
câmara que o convidado, esse gesticulou bastante, movimen-
tou-se para frente e para trás, olhou muito mais para a platéia,
parecendo agradar-lhe e recebendo sua aprovação por meio de
palmas. O predomínio da atenção sobre David ficou evidente,
tambêm, nas escolhas de enquadramentos, planos e cortes
que o deixaram em destaque. Assim, quando Jô pretendia in-
terromper a fala do camelô para fazer-lhe outra pergunta, o en-
trevistado virava-se para ele com a mão espalmada e dizia-lhe
“Um minutinho, Jô!”, a platéia ria e aplaudia. O destaque e a
condução do discurso ficou, portano, nas mãos do convidado.
Em outras palavras, David roubou a cena do apresentador – cau-
sando-lhe algum desconforto, como ao afirmar “Jô, você tam-
bém é um grande palestrante”, evidenciando, assim, um senti-
do de consolo.

Considerando a explicação de Machado20 sobre os enun-
ciados televisivos, é interessante observar a organização deles
nas chamadas para o Programa do Jô. Uma delas ocorre duran-
te a exibição do Jornal da Globo – o qual antecede o programa –,
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mostra Jô com o figurino incompleto (sem o paletó, com a gra-
vata borboleta sem o laço), tendo ao fundo a redação (provavel-
mente a do programa) e ele, em primeiro plano, anuncia as atra-
ções que virão a seguir. Os sentidos que se constroem aí refle-
tem um apresentador quase pronto para entrar no ar, em meio à
redação que trabalha para finalizar o programa – inspiração vin-
da, talvez, dos telejornais. Assim, organizam-se e apresentam-se
os indicadores de transmissão ao vivo e, dessa maneira, masca-
ram o espetáculo que é gravado em três dias da semana, em tor-
no das 19 horas (mas ele vai ao ar por volta da meia noite).

Considerações finais

As temáticas que compõem o discurso da maior parte da
programação televisiva parecem operar sobre a simplicidade na
abordagem dos assuntos e o não-aprofundamento, tendo em
vista, sobretudo, facilitar as leituras do telespectador e, ao mes-
mo tempo, prender sua atenção. Maffesoli21, aliás, ao falar da co-
municação social, parece focar bem esse aspecto da tevê. Para
ele, a comunicação social “não se atrapalha com preocupações
teóricas ou sentimentos profundos. Em compensação, é feita da
multiplicidade dessas conversas sem conseqüência (...)”22. Com
o uso desses recursos, os discursos construídos pela tevê orga-
nizam-se, também, para o agendamento de assuntos banais,
bem como para trocas afetuais, contemplação, descompromis-
so, articulando, com certeza, uma nova forma de “estar junto”.
Nesse mesmo ambiente discursivo, entretanto, podem se
constituir espaços de enunciação de veredictos sobre sujeitos,
sobre o próprio campo e sobre outros campos. É possível, ain-
da, a legitimação de valores, normas, padrões, comportamen-
tos, ideologias.

Um dos principais recursos narrativos de que se vale a tele-
visão, para comunicar, caminha em uma via de mão dupla: no
imaginário para atuar no real e no real para atuar no imaginário.
Não é novidade, afinal, que a televisão constrói o seu discurso
num processo de significação engendrado sobre o imaginário
do espectador, recorrendo, portanto, à fantasia. Para isso, utiliza
a subjetividade: encantamento, desejos, anseios, medos, temo-
res, humor. A consubstanciação da subjetividade em recursos
expressivos cria uma relação de contato com o telespectador,
de uma forma tão estreita, que a televisão perpassa a vida, e a
vida perpassa a televisão. Um se dissolve no outro, e ambos se
reconstroem.
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Nesse sentido, é preciso observar que, conforme Ferrés23,
a televisão utiliza-se preponderantemente da emoção como ele-
mento mobilizador, fundamentando-se nos desejos, nos temo-
res, nas ambições, nas culpas dos sujeitos. A falsa crença de
que a razão é elemento articulador das relações comunicativas é
justamente o que deixa a racionalidade do telespectador vulne-
rável, levando ao auto-engano e, conseqüentemente, à sedução
facilitada. Assim, a televisão transforma-se no reino da fantasia e
da aparência, mas conta também com o recurso da técnica,
como bem lembra Canevacci:

É justamente esse cruzamento e esse nó de tecnologias
emotivas ou de emoções produzidas pela tecnologia – que
continuamente se misturam, se confundem e se reprodu-
zem – que constituem terreno dificilmente definível e ‘com-
preensível’ da mídia24.

A via de mão dupla – fantasia e realidade – em que se insere
a televisão, ao mesmo tempo que fala sobre a vida cotidiana, é
assunto dela; determina muitos dos temas que vão ser debati-
dos no dia-a-dia; constitui-se, na maior parte da vezes, no canal
que liga o espectador com aquilo que ele entende como real,
tendo em vista que esse mesmo real é conhecido por seu inter-
médio. Nesse processo, a tendência é que haja uma aliança en-
tre realidade e fantasia. Maffesoli parece explicar esse ponto de
fusão na reflexão sobre a ambiência:

Há momentos em que a vida social não tem mais a regulari-
dade e a racionalidade de um programa político. Nesses
momentos, o sonho e a realidade fundem-se, o fantasma
torna-se uma criação do espírito coletivo e cria, por sua vez,
esse espírito materializado que é um povo.25

Parece ser justamente nessa conjunção que a estética do
espetáculo ganha força como elemento fundante da linguagem
televisiva. Nessa ambiência, não pode haver informação sem
notas do espetáculo, sob o risco de que a própria informação se
perca.
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DEBATE

Comentário inicial da professora:

Para um programa de televisão ter audiência, para que ele con-
siga fisgar realmente, precisa apresentar uma solução. É uma
solução invertida ou falsa, mas telespectador deve acabar sem-
pre se deparando com aquele gran finale. No Ratinho, é o resul-
tado do teste de DNA: quem venceu e quem não venceu, quem
pode comemorar e quem não pode. Ou, então, há um encontro
emocionado entre mãe e filho, obviamente, eles choram. Eu não
estou desprezando essas questões. Só estou tentando tratá-las
com um pouco menos dessa emotividade criada pela televisão,
que eu acho verdadeiramente cruel.

Sonia Montaño – Por que o Jornal Nacional é tão bom e o Rati-
nho é tão ruim, além de toda a diferença entre o padrão Globo e
o padrão SBT? Não há também uma falsa oposição entre a ques-
tão de entretenimento e informação, uma espécie de visão elitis-
ta de que a informação sempre vai estar acima do entretenimen-
to, o que me lembra, nesse sentido, Benjamin, segundo o qual o
valor social da obra de arte está na diminuição da distância entre
entretenimento e crítica.

Nísia Martins do Rosário – Eu acho que sim. Mas também acho
que isso tudo está mudando, porque a Globo já perdeu muita
audiência em função desse padrão Globo de qualidade, que
também é tão questionável quanto o padrão sem qualidade do
SBT. Mas tem essa distância entre as duas emissoras. O Ratinho
é popular. O William Bonner e a Fátima Bernardes são olimpia-
nos. Eles estão num patamar diferente, muito mais perigoso no
sentido de que têm força de reconhecimento e aceitação. Fran-
çois Jost esteve aqui no PPG em Comunicação e falou dessa
oposição entre ficção e realidade nos programas televisivos.
Não podemos dizer que exista esse limite na televisão, um se in-
terpenetra no outro. Se formos analisar com maior profundida-
de, o Jornal Nacional pode ser tão simulador quanto o Ratinho.
E, para “fisgar” o espectador, ele vai buscar entreter também. Vai
usar estratégias para fazer com que a pessoa fique ligada nele. A
televisão está se tornando, cada vez mais, pelo menos a TV aber-
ta, um veículo de entretenimento, muito mais do que de informa-
ção. Um lugar do espetáculo. E se a informação não buscar en-



treter de alguma forma, mostrar gráficos, reportagens, fazer jo-
gos desse tipo, vai se perder, vai perder audiência. Em geral, a
gente não se preocupa com as veracidades, as distorções e
omissões do Jornal Nacional – como se preocupa com as do Ra-
tinho – afinal ele só está informando. Só que ele pode ser muito
mais cruel do que o Ratinho, em quem a gente “senta o pau”
todo dia.

Vanessa Curvello – Se o Ratinho se coloca como juiz, eles se
colocam como deuses...

Nísia Martins do Rosário – É bem por aí. O mundo está repre-
sentado atrás dos apresentadores do telejornal. Podem ver
que, no cenário, esse mundo está fatiado, em pedaços, como
se eles tivessem o domínio daquele mundo e fossem os media-
dores. O mundo atrás, eles no meio e o telespectador à sua
frente. Eles são exatamente esses mediadores, se não deuses,
semi-deuses.

Rosa Bavaresco – No caso do Jornal Nacional, a apresentação
não tem o imaginário do casal perfeito, que traz o que todos que-
rem? A Cinderela que quer o seu príncipe, e esse que procura
sua Cinderela, eles estão sempre perfeitos, ela com três filhos
consegue conciliar, linda e maravilhosa, o trabalho, estar fora de
casa, ainda atrai o seu marido que fica sempre ali embevecido
com a sua beleza, que a respeita... Não tem todo esse imaginá-
rio, principalmente no lado feminino, que consegue concentrar e
despertar a atenção?

Nísia Martins do Rosário – Com certeza. Isso é pleno. Todo
corpo televisivo, que tem algum reconhecimento, terá que cons-
truir um contexto em que ele tem que se destacar, realçar-se.
Nas aulas de mídia e cultura, eu perguntei aos meus alunos
quem eles achavam que eram, particularmente, o William e a Fá-
tima. “Ah! um casal que se dá bem, um casal perfeito, que tem fi-
lhos...”. Ou seja, tudo isso que tu disseste do imaginário do ca-
sal perfeito está no imaginário dos próprios alunos de comunica-
ção. Isso contribui para os sentidos que a gente dá para eles na
tela da televisão. A gente não dissocia: “Ah! ela pode ser uma
boa mãe, mas pode ser uma péssima jornalista...”. A gente aca-
ba associando tudo isso para enaltecer esse apresentador.
Aliás, quando eu fiz essa análise, eu disse que a representação
midiática do William Bonner é do “genro que toda a mãe pediu
a Deus”, é o homem perfeito. Ele é bonito, é um bom profissio-
nal, é sério, não se tem qualquer notícia nessas revistas de fofo-
ca de que ele trai a mulher, ou que ela o traia, ou que eles te-
nham qualquer discussão, ou seja, é a perfeição. É tão perfeito
que é irreal. Outros sujeitos midiáticos pegam outros cami-
nhos: separam-se, trocam de marido, traem. Tudo isso para
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poder ter essa aura midiática. Não se pode dizer que isso foi pla-
nejado, mas eles (Bonner e Fátima), como jornalistas, estão fa-
zendo um caminho perfeito.

Caren Sbabo – Isso talvez não aconteça, porque eles são íco-
nes da perfeição do padrão Globo de Qualidade?

Nísia Martins do Rosário – Eu acho que sim.

Rosa Bavaresco – Mas, mais do que o padrão Globo, eles não
são ícones da classe média brasileira?

Nísia Martins do Rosário – Não sei. Eu acho que eles são íco-
nes do padrão de qualidade do jornalismo Globo, não do pa-
drão tipo celebridade, ficção. Mas há também toda a questão
que envolve quem é o jornalista: credibilidade, objetividade, im-
parcialidade. São super-homens, principalmente no século pas-
sado. Hoje em dia não é mais assim, mas quando eu vim fazer
jornalismo na Unisinos, em 1984, eu queria mudar o mundo. Eu
tinha um ideal maior, que era mudar o mundo, que era lutar pe-
los fracos e oprimidos. Claro, eu tinha 18 anos. Mas, de certa for-
ma, Willian e Fátima continuam representando isto: este estereó-
tipo que o período moderno tinha do jornalista, como aquele
cara imparcial (isso não existe), como aquele cara que fala só a
verdade (isso não existe). Hoje, por exemplo, há a hipótese de
que o sujeito que representa mais esse momento contemporâ-
neo, na área da comunicação, é o publicitário. Porque ele é cria-
tivo, é louco, faz piadas, etc. E aí vemos o índice de procura pelo
curso de publicidade aumentando mais do que o índice de pro-
cura pelo jornalismo. Em todo caso, os apresentadores do Jor-
nal Nacional são uma representação do máximo do jornalismo
brasileiro, também associado a isso o padrão classe média de
casal perfeito, e o padrão qualidade da Globo. Mas, em qualquer
emissora, eles seriam a representação de Clark Kent e Louis Lei-
ne, com toda a certeza.

Marli Flach – No programa da Ana Maria Braga, o Louro José é
um grande responsável pela audiência. Comparando, a Ana Ma-
ria também faz parte desse ícone da Rede Globo. É um progra-
ma, na minha ótica, quase perfeito.

Nísia Martins do Rosário – É, mas a Ana Maria Braga carrega
ainda alguns estereótipos do tempo da Record, em que ela rece-
beu o apelido de Ana Maria Brega. Essa aura dela não a distan-
cia do público como acontece com o Bonner e a Fátima. Ela tem
uma proximidade muito maior, porque ela apresenta o programa
numa casa, como se estivesse convidando as pessoas a entrar
em sua casa, ela ri muito com o Louro José, o que já a Fátima e o
Bonner não fazem – e nem poderiam fazer. Ana Maria constrói
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um outro discurso, que é de mais proximidade, de dona-de-
casa. Daí ela veste a melhor roupa (que eu usaria provavelmente
para ir a um jantar chiquérrimo) para fazer pão. Há algumas in-
coerências nesse discurso. No vestuário, ela tem esse ícone de
qualidade Globo, de perfeição. Mas do jeito que ela ri com o
Louro José, do jeito que ela se posiciona fisicamente, o seu
comportamento, as corridinhas que ela dá no cenário, isso se
contrapõe. Se formos comparar com a Record, há a Claudete no
Note e Anote, que é muito mais formal que a Ana Maria Braga
que ainda traz esse discurso popular e informal, o que parece
não casar muito bem com o padrão Globo de qualidade.

Cecília Osowski – Será que esse imaginário que ela trabalha
não tem um efeito sobre a telespectadora que, de uma certa for-
ma, é a dona-de-casa, que se enxerga nessa outra roupa, no
vestuário. Ela conquista por um outro lado, a dona-de-casa que
não está arrumada como ela, mas que adoraria estar. Essa é
uma outra forma de linguagem muito sutil, mas que prende, que
seduz.

Nísia Martins do Rosário – Ela agarra pela projeção, com certe-
za, e também há esse aspecto de que a televisão precisou se po-
pularizar mais. Ana Maria oferece duas situações. Uma é tornar
mais popular a Globo para o público que assiste à TV, e outra é
essa possibilidade de projeção. Aliás, no contexto de vida da
Ana Maria Braga há uma outra coisa: ela lutou contra o câncer.
Ela é uma batalhadora. Conseguiu o reconhecimento do público
nesse sentido. Tem um corpo bonito para a idade dela, está
sempre impecável, como manda o padrão Globo. O bom gosto
nas roupas, se for comparará-la com a Claudete, há muita dife-
rença no estilo e no bom gosto das roupas.

Inácio Neutzling – E o Louro José?

Nísia Martins do Rosário – Ele é um motivo de audiência para o
programa. Como eu estava analisando só corpos, eu não o anali-
sei especificamente. Mas, como telespectadora comum, eu pos-
so dizer que eu adoro o Louro José, porque ele é uma figura que
consegue dar um destensionamento, uma descontração ao pro-
grama, que não é comum em qualquer outro programa. Ele con-
segue esse elo, ele faz rir, faz pegadinha, diverte, é bem-humo-
rado. E se afirmou tanto que veio da Record para a Globo com a
Ana Maria Braga. Ele é um personagem “real”, verdadeiramente.
Gravou uma música no disco da Ana Maria. Ao mesmo tempo,
ele está relacionado ao imaginário popular nessa questão de
quem é a representação do papagaio. Ele não é só o animal do-
méstico – porque tem o cachorrinho, que é o amigo do homem –
mas ele é aquele animal que pode dizer coisas a mais, pode tri-
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pudiar e que, em geral, diz o que não deveria. E é exatamente o
que ele reproduz no programa.

Jaime Zitkoski (PPG em Educação) – A minha questão está re-
lacionada ao que tu dizias sobre a tendência hoje da televisão
ser mais para entretenimento do que para informação. Eu per-
gunto: essa tendência é devido ao gosto do público que assiste
a ela? Porque muitos reclamam que a televisão brasileira, princi-
palmente nos finais de semana, ou domingos à tarde, não tem
quase nada que presta, fazem crítica da falta de conteúdo e in-
formação, que é só entretenimento, banalização de fatos. Por
que essa tendência mais para um tipo de programação e cada
vez menos para outro?

Nísia Martins do Rosário – Aí entendo que tem dois caminhos.
Um segue as características do que chamam de mundo pós-
moderno, em que não há mais a preocupação com a razão, com
a lógica, com a ciência, e a descrença nesses aspectos leva para
o caminho do prazer, do entretenimento, do consumo. E há ou-
tro lado: é mais fácil fazer um programa para entreter do que
para educar. Meus alunos sempre criticam, e eu também, a pro-
gramação televisiva. Mas quem pára para assistir à TVE, o Roda
Viva o tempo inteiro? Se nos posicionarmos como espectadores
comuns é muito mais difícil de manter a atenção nesse tipo de
programa. A própria mídia faz isso. A velocidade, a troca de ima-
gens, tudo isso nos remete para ter um tipo de visão da televisão
que caminhe muito mais para o entretenimento. É a TV que faz
isso, mas também os gostos do público.

José Antônio Hartmann, jornalista free-lancer de Novo Ham-
burgo – O Ratinho tem o Xaropinho. Ele tem um papel seme-
lhante ao do Louro José. Assim, o Faustão tem o Caçulinha, na
mesma linha. É uma espécie de subconsciente. Na verdade,
eles criaram esses personagens para fazer uma crítica do pró-
prio programa. A publicidade é de sabão, de massa de tomate,
de cerveja.

Nísia Martins do Rosário – Nesse ponto dá para pensar que o
Jô Soares tem, nos seus músicos, esse alterego, subconsciente.
E há também outro aspecto que esses bonecos conseguem es-
tabelecer com as crianças. O Xaropinho e o Louro José são
amados pelas crianças. No Jô, já não se estabeleceria isso, mas
há uma crítica velada. Tudo o que o apresentador não poderia
dizer, porque pegaria mal, ele passa para o boneco, os músicos
do Jô.

José Antônio Hartmann, jornalista free-lancer de Novo Ham-
burgo – O Louro José é o brasileiro, trabalhador comum...
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Nísia Martins do Rosário – Irônico também.

Prof.ª Miriam Celaro – Às vezes, eles acrescentam a irreverên-
cia, coisas que não poderiam fazer parte do discurso na sua se-
qüência. O humor, a irreverência, a ironia, vêm por esses parên-
teses. Outras vezes, eles passam, fazem encerramentos de uma
fala de um programa e abrem outras. Naquela cena do Ratinho,
num determinado momento você teria que sair daquela brinca-
deira e é preciso recursos para fazer isso. Então a televisão não
faz isso só com a fala, faz também com o corpo. Entra alguém
que muda o foco da discussão, chama para si a câmara e enca-
minha a transição de um quadro para outro, faz um encerramen-
to, não deixa a cena tão pesada. São também protocolos de en-
cerramento e abertura, além dos parênteses da inserção da iro-
nia, da irreverência, do humor.
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