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AUTORA: Adriana Stürmer 

ORIENTADORA: Elizabeth Bastos Duarte 

 

 

A presente tese propõe-se a investigar a função desempenhada pelo tom como traço distintivo 

de diferentes produtos televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os programas de 

auditório –, bem como sua possível incidência no processo de caracterização identitária de 

programas de uma mesma emissora de televisão. O percurso metodológico adotado no exame 

de uma emissão de cada um dos programas de auditório selecionados para a análise, inspirado 

nos postulados teóricos hjelmslevianos e em proposições da semiótica discursiva greimasiana, 

é uma adaptação da metodologia que vem sendo desenvolvida no âmbito do grupo de 

pesquisa Comunicação Televisual – ComTV (CNPq) –, da UFSM, aos objetivos e objeto de 

estudo da presente investigação. O corpus da pesquisa é composto por quatro programas de 

auditório pertencentes às duas emissoras de televisão brasileiras que mais veiculam esse 

subgênero no país, a TV Globo (12 programas) e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT – 11 

programas): Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão (TV Globo); Programa Raul Gil 

e Programa Silvio Santos (SBT). As análises foram realizadas, assim, considerando: (1) as 

relações paratextuais, que comportam o modo de funcionamento das emissoras de televisão, 

um breve histórico desse subgênero na televisão brasileira, um panorama atualizado dos 

programas de auditório em exibição nas grades de programação das principais redes de 

televisão do país – TV Globo, SBT, Record e Band –, bem como uma caracterização das duas 

emissoras que veiculam os programas em análise (TV Globo e SBT; (2) as relações 

intertextuais de caráter paradigmático, que caracterizam os programas de auditório no que 

concerne às suas configurações de gênero, subgênero, formato, e tom; (3) as relações 

intratextuais, que indicam como os procedimentos de tonalização perpassam a atualização dos 

demais dispositivos discursivos/expressivos; (4) as relações intertextuais de caráter 

sintagmático, que examinam como esses textos recuperam ou se apropriam de outros textos 

com foco nos procedimentos de tonalização empregados nessas adaptações. Finalmente, o 

trabalho apresenta uma comparação, confrontando os resultados obtidos de forma a verificar, 

partindo dos tons configuradores de cada uma das emissões, aqueles que são comuns a todos 

os programas analisados; aqueles que são reiterados por todos os programas de uma mesma 

emissora; bem como aqueles que distinguem as produções, entre si, e as de cada uma das duas 

emissoras. 
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TALK SHOWS: 

THE TONE AS TRACE OF IDENTITY 

 

 

AUTHOR: ADRIANA STÜRMER 

PROFESSOR ADVISER: ELIZABETH BASTOS DUARTE 

 

 

The present thesis aims at investigating the role performed by the tone as a distinctive trace of 

different televisual products which belong to the same subgenre – the talk shows –, as well as 

its possible incidence in the shows identity characterization process within the same TV 

network. The adopted methodological path on examining one airing of each one of the talk 

shows selected for analysis, inspired by the hjelmslevian theoretical postulates and by 

propositions of the greimasian discursive semiotics, is an adaptation of the methodology 

which has been developed in the ambit of the research group „Comunicação Televisual‟ – 

ComTV(CNPq) –, of UFSM, to the objectives and object of study of this investigation. The 

corpus of research is composed by four talk shows belonging to the two Brazilian TV 

networks which more often air this subgenre in the country, „TV Globo‟ (12 shows) and 

„Sistema Brasileiro de Televisão‟ (SBT – 11 shows): Caldeirão do Huck and Domingão do 

Faustão (TV Globo); Programa Raul Gil and Programa Silvio Santos (SBT). The analyses 

were carried out, thus, considering: (1) the paratextual relations, which bear the operation 

method of the TV networks, a brief history of this subgenre on Brazilian television, an 

updated overview of the talk shows aired on programming schedules of the country‟s major 

TV networks – TV Globo, SBT, Record and Band –, as well as a characterization of the two 

networks which air the analyzed shows (TV Globo and SBT); (2) the intertextual relations of 

paradigmatic character, which characterize the talk shows concerning their configurations of 

genre, subgenre, format, and tone; (3) the intratextual relations, which indicate how the 

procedures of tonalization pass by the update of the other discursive/expressive devices; (4) 

the intertextual relations of syntagmatic character, which examine how these texts recover or 

appropriate other texts, focusing tonalization procedures used in these adaptations. Finally, 

this work presents a comparison, confronting obtained results in order to verify, concerning 

the configuring tones of each one of the airings, those which are common to all analyzed 

shows; those which are reiterated by the shows within the same network; as well as those that 

distinguish productions, amongst themselves, and those of each of the two networks. 
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1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A televisão funciona em fluxo contínuo, 24 sobre 24h, e, para dar conta dessa 

atividade/produção ininterrupta, opera via adoção de uma grade de programação fixa tanto na 

vertical (sequência horária diária), como na horizontal (sequência dos dias da semana), 

apresentando diferentes tipos de programas, pertencentes a variados gêneros, subgêneros e 

formatos televisuais.  

Embora se tenha a sensação de que a internet vem substituindo gradativamente outros 

meios de comunicação, ela ainda não supera a televisão no que diz respeito à busca dos 

brasileiros por informação: quase 90% procuram, pela televisão, saber o que acontece no país, 

sendo que 63% têm na TV o principal meio de informação, segundo dados da Pesquisa 

Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira (2017). 

A internet, como era de se esperar, está em segundo lugar como meio preferido de 26% dos 

entrevistados nesse estudo, além de ser citada como uma das duas principais fontes de 

informação por 49%, superando o rádio, mencionado em 30% dos casos.  

O poder da televisão também se expressa pela absorção da maior parte da verba 

publicitária investida no país. Em 2016, mais de 70% de todo o volume aplicado na compra 

de espaço publicitário foram destinados à TV aberta e paga, superando a cifra de 95 bilhões 

de reais – 4,3% a mais do que o valor registrado em 2015, segundo o Estudo Retrospectiva & 

Perspectivas 2016, realizado pela Kantar Ibope Mídia (2017).  

O mesmo estudo mostra que, não obstante o crescimento da TV paga, os 

investimentos destinados à publicidade em TV aberta são largamente superiores aos aplicados 

na TV por assinatura, que absorveram, em 2016, 17% dos investimentos, contra os 

75% destinados à TV aberta. As aplicações em merchandising, computadas separadamente no 

estudo, alcançaram 8%. Aliás, os investimentos em merchandising na televisão cresceram 

14,5% entre 2015 e 2016, e os programas de auditório, foco desta tese, receberam o maior 

volume de recursos, absorvendo 58% de toda a verba destinada a esse tipo de ação comercial, 

bem mais do que lograram os reality shows e os programas classificados como femininos, 

que, juntos, receberam 24% do montante investido em merchandising.  

Os programas de auditório, além disso, aumentaram sua representatividade na TV 

aberta em 2016. Somados aos programas jornalísticos e às telenovelas, passaram a concentrar, 

segundo dados da Kantar Ibope Mídia (2017), 65% da verba de mídia destinada à televisão, 

contra 61% em 2015. Figuram, assim, entre os subgêneros que atraem maior volume de 

investimento por parte dos anunciantes, além de, historicamente, estarem entre os que obtêm 
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maior audiência. Em razão disso, emissoras como a TV Globo e o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) têm procurado, permanentemente, renovar suas ofertas no que concerne aos 

programas de auditório, propondo novos tipos e formatos desse subgênero para fazerem parte 

de sua grade de programação, além de manterem no ar programas já com décadas de duração, 

tais como o Programa Sílvio Santos (SBT) e o Domingão do Faustão (TV Globo), com, 

respectivamente, 37 e 28 anos de exibição, completos em 2017. 

A relevância da televisão no contexto social brasileiro, no qual ela se constitui como 

uma das principais fontes de informação, educação e entretenimento de grande parte da 

população, bem como o significativo número de programas de auditório presentes atualmente 

na programação das diferentes redes de televisão brasileiras, absorvendo boa parte dos 

investimentos em publicidade, é uma das razões que levam ao desenvolvimento desta 

investigação. Ora, dado que as emissoras de televisão no Brasil são empresas comerciais, que 

procuram atender aos desejos, aspirações e necessidades de seu público consumidor – os 

telespectadores –, e considerando o fato de que as emissoras de televisão vêm privilegiando 

significativamente a veiculação desses produtos televisuais, bastante híbridos do ponto de 

vista genérico, conhecidos pelo nome programas de auditório, vale questionar como 

procedem para distinguir esses produtos, não só entre si, como também em relação àqueles 

exibidos por outras emissoras, ou seja, como lhes conferem identidade.  

A presente tese, assim, adota a perspectiva de uma semiótica discursiva de inspiração 

greimasiana no estudo do papel desempenhado pelo tom na construção identitária e formas de 

interpelação empregadas pelas produções televisuais ligadas a um mesmo subgênero. Os 

estudos sobre o tom, tal como vêm sendo desenvolvidos no contexto brasileiro por Duarte 

(2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009, 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 

2013b, 2014b, 2015a), estão justamente vinculados às questões relativas aos subgêneros e 

formatos televisuais, partindo do pressuposto de que cada subgênero atualiza uma expectativa 

tonal, que pode então ser reiterada, combinada com outros tons e até mesmo contradita na 

definição do formato adotado na realização de um produto televisual.  

A tonalização constitui-se, assim, como um dispositivo discursivo de caráter sintático 

semântico, que dá conta das relações contraídas pelo texto produzido com os processos 

comunicativo e enunciativo que o enformam, tendo por tarefa a atribuição estratégica de tons 

principais ao discurso televisual produzido. Trata-se, frisa-se aqui, de um dispositivo que 

perpassa os demais – tematização, figurativização, actorialização, espacialização e 
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temporalização – e interfere na seleção e construção das estratégias discursivas e mecanismos 

expressivos operados pelo enunciador na produção dos sentidos e significação de seu texto. 

A combinatória tonal constitui-se, assim, como um feixe de traços, dentre outros, 

através dos quais os programas marcam sua identidade. Da mesma forma, acredita-se, uma 

emissora de televisão constrói a identidade de sua programação, baseada na própria seleção 

dos programas e definição da programação veiculada, bem como no conjunto de tons e 

valores a eles agregados.  

Nessa perspectiva, a pesquisa desenvolve-se com vistas a responder a questões como 

as que seguem: (a) o que configura especificamente os programas de auditório como 

subgênero televisual?; (b) o que confere identidade e distingue entre si os diferentes 

programas de auditório?; (c) quais as contribuições do processo de tonalização na constituição 

da identidade dessas produções?; e (d) quais as contribuições do processo de tonalização na 

distinção entre os programas produzidos pela TV Globo e os realizados pelo SBT? 

Parte-se, assim, da hipótese de que a combinatória tonal conferida especificamente a 

um determinado programa de auditório, não só o distingue dos demais pertencentes ao seu 

subgênero, dotando-o de identidade, como o aproxima de outros exibidos pela mesma 

emissora, configurando, de certa forma, a produção de uma dada empresa de televisão, e a 

distinguindo das demais. Assim, a proposta a ser verificada é a de que existem determinados 

tons que são reiterados nas combinatórias tonais adotadas pelos diferentes programas de 

auditório produzidos por uma mesma emissora, tons esses que permitem a identificação de 

tais produtos como a ela pertencentes, e que, portanto, os diferenciam daqueles pertencentes a 

outras.  

Nessa perspectiva, o presente estudo dispõe-se a investigar a função desempenhada 

pelo tom como traço distintivo de diferentes produtos televisuais pertencentes a um mesmo 

subgênero – os programas de auditório –, bem como sua possível incidência no processo de 

caracterização identitária de programas de uma mesma emissora de televisão. 

Tendo em vista esse objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos:  

(1) examinar os conceitos de identidade, imagem e marca aplicados à construção 

identitária das próprias emissoras de televisão, passando pela configuração de seu modo de 

funcionamento, programação e programas;  

(2) recuperar o histórico dos programas de auditório na televisão brasileira, 

apresentando um panorama atual de sua presença nas principais redes do país;  
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(3) caracterizar, do ponto de vista genérico, os programas de auditório, com especial 

atenção aos tons previstos pelas normas de configuração desse tipo de subgênero televisual;  

(4) caracterizar o formato adotado pelos quatro programas de auditório selecionados 

para constituírem o corpus da investigação – Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, 

da TV Globo; Programa Raul Gil e Programa Sílvio Santos, do SBT –, descrevendo suas 

especificidades;  

(5) desenvolver uma proposta de análise intratextual, em consonância com o objetivo 

maior do trabalho, que parta, exatamente, do exame da interferência dos procedimentos de 

tonalização na atualização dos demais dispositivos discursivos – tematização, figurativização, 

actorialização, espacialização e temporalização – e expressivos; 

(6) analisar, com base nessa proposta, uma emissão de cada um dos quatro programas 

selecionados, do ponto de vista discursivo e expressivo, foco, em especial, em seu processo de 

tonalização;  

(7) comparar entre si os tons adotados pelos programas estudados, com vistas a 

verificar os traços tonais que os identificam como subgênero televisual, bem como aqueles 

que os distinguem;   

(8) comparar entre si os tons adotados pelos programas da TV Globo estudados, com 

vistas a verificar os traços tonais comuns que os identificam como produtos pertencentes a 

uma mesma emissora;   

(9) comparar entre si os tons adotados pelos programas do SBT estudados, com vistas 

a verificar os traços tonais comuns que os identificam como produtos pertencentes a uma 

mesma emissora;    

(10) comparar os tons reiterados nos programas da TV Globo com aqueles 

identificadores dos programas do SBT.  

O tema e os objetivos da investigação estão em consonância com a área de 

concentração do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM – Comunicação 

Midiática – e com a linha de pesquisa Mídia e Identidades Contemporâneas. Seu propósito é 

colaborar, de alguma maneira, com o desenvolvimento da metodologia que vem sendo 

trabalhada no âmbito do grupo de pesquisa Comunicação Televisual – ComTV (CNPq) –, da 

UFSM. Nessa perspectiva, cabe destacar que, até o momento, que se saiba, os estudos que 

analisam o dispositivo de tonalização, embora admitam que a combinatória tonal se expressa 

de forma difusa, dissipada por entre as linguagens empregadas na manifestação dos conteúdos 

das produções televisuais, ainda não apresentaram uma proposta de análise intratextual que 
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priorize o exame da interferência do tom nos demais dispositivos discursivos e expressivos. 

Assim, a investigação propõe-se a contribuir com os estudos sobre o tom a partir da 

sistematização de uma proposta que possa facilitar a realização de análises com foco, 

especificamente, no processo de tonalização. Essa proposta de análise, que serve de roteiro 

para a abordagem do tom, apresentada na seção 4, leva em conta os elementos que ganham 

maior ou menor relevância no exame do processo de tonalização, dependendo da forma como 

são trabalhados pelos demais dispositivos discursivos – tematização, figurativização, 

actorialização, espacialização e temporalização. 

As razões que levam ao desenvolvimento desta investigação atendem, também, aos 

interesses da própria pesquisadora, que, em seu mestrado, já se havia dedicado ao exame da 

produção televisual, com foco nas realizações locais da Rede Brasil Sul (RBS), com o 

propósito de analisar a negociação entre semelhança e diferença, mesmidade e ipseidade na 

construção de identidades. Na investigação ora proposta, há um deslocamento da produção 

local para a nacional; de programetes veiculados nos intervalos comerciais para programas 

exibidos em rede nacional; da identidade construída por emissoras locais para aquela que 

configura grandes redes de alcance nacional.  

Com vistas a dar conta dos objetivos propostos, a tese estrutura-se, na sequência, em 

mais nove seções, que obedecem a uma ordenação sustentada pela fundamentação teórica e 

orientada pela metodologia de análise dela decorrente.  

A seção 2, Textos (televisuais): concepção teórica, discute os pressupostos teóricos 

que fundamentam o estudo, abordando princípios e conceitos básicos da semiótica discursiva 

europeia e definindo os dispositivos discursivos e as linguagens convocadas para a 

configuração dos textos televisuais, bem como examinando os diferentes gêneros, subgêneros 

e formatos privilegiados pelas emissoras em sua programação.  

A seção 3, Tonalização do discurso: caracterização do dispositivo, centra sua 

atenção no processo de tonalização do discurso, examinando esse dispositivo de caráter 

sintático-semântico que ganha destaque na situação comunicativa televisual, bem como sua 

interferência sobre os demais dispositivos – tematização, figurativização, actorialização, 

espacialização e temporalização –, no que concerne à construção dos sentidos e significação 

dos textos.  

A seção 4, Proposição metodológica, descreve os princípios metodológicos adotados 

e os critérios empregados na seleção do corpus; especifica o corpo de definições operacionais 

convocado para a análise; e detalha o roteiro adotado na análise.  
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A seção 5, Paratextualidade: contexto comunicativo e enunciativo dos programas 

de auditório na televisão brasileira, dá início à análise, inicialmente, contextualizando os 

programas de auditório em estudo em relação ao seu entorno comunicacional: aborda o modo 

de funcionamento das emissoras de televisão; traça um breve histórico dos programas de 

auditório na televisão brasileira; apresenta um panorama atualizado dos programas de 

auditório em exibição nas grades de programação das principais redes de televisão do país. A 

seção realiza, ainda, um exame dos programas de auditório em estudo em relação ao seu 

contexto enunciativo, representado pela caracterização das duas emissoras que os veiculam.  

A seção 6, Intertextualidade: programas de auditório e relações de caráter 

paradigmático, apresenta um exame, do ponto de vista paradigmático, dos programas de 

auditório em análise em relação ao seu subgênero, realizando, inicialmente, uma 

caracterização geral desse tipo de produto televisual, no que concerne às suas configurações 

de gênero, subgênero, formato, e tom para, na sequência, analisar os formatos adotados pelos 

programas em análise, em relação às características do modelo mais geral de texto dos 

programas de auditório.  

A seção 7, Intratextualidade: tons caracterizadores dos programas de auditório 

selecionados, realiza a descrição intratextual de uma emissão de cada um dos programas 

selecionados – Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, da TV Globo; Programa Raul 

Gil e Programa Sílvio Santos, do SBT –, detalhando os procedimentos de tonalização que 

perpassam a atualização dos demais dispositivos – tematização, figurativização, 

actorialização, espacialização e temporalização –, com a finalidade de verificar como se 

sustenta o processo de construção identitária de cada programa a partir das combinatórias 

tonais por eles adotadas. O exame dessas emissões contempla ainda a análise das relações 

intertextuais de caráter sintagmático por elas contraídas, verificando, igualmente, os 

procedimentos de tonalização dos quais elas se utilizam quando fazem menção, recuperam ou 

apropriam-se de outros textos que as precederam ou aos quais respondem.  

A seção 8, Semelhanças e dessemelhanças: aproximações e distinções tonais entre 

os programas de auditório da TV Globo e do SBT, apresenta uma análise comparativa dos 

resultados obtidos a partir da descrição das emissões dos programas de auditório selecionados 

para fazerem parte do corpus da pesquisa, com vistas a verificar os tons configuradores de 

cada uma das emissões; aqueles que são comuns aos programas de auditório de uma mesma 

emissora; aqueles que são comuns em todas as emissões analisadas; bem como aqueles que 

distinguem as produções, entre si, e as de cada uma das duas emissoras.  
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Finalmente, a seção Considerações finais, retoma a questão maior, proposta para a 

investigação, concernente à função desempenhada pelo tom na construção da identidade dos 

programas das diferentes emissoras, indicando algumas perspectivas no que diz respeito às 

possibilidades de análise desse dispositivo. Não se pretende, aqui, esgotar o tema, mas 

apontar novas perspectivas para a sua abordagem e interpretação.  

 

 

 

 





29 

 

2 TEXTOS (TELEVISUAIS): CONCEPÇÃO TEÓRICA 

Tendo em vista que os programas televisuais manifestam-se sob a forma de textos, a 

presente seção propõe-se a examinar os pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica de 

inspiração europeia, cujo objeto de estudo, como nesta tese, são os textos, produtos da relação 

contraída entre conteúdo e expressão, independentemente das linguagens convocadas para sua 

manifestação.  

A Semiótica vem auxiliar não só na própria concepção dos programas televisuais 

como textos, mas também na indicação de uma metodologia apropriada à sua análise, 

considerando os objetivos da investigação e o corpus selecionado. 

Com esse propósito, recuperam-se alguns postulados teóricos de Hjelmslev (2009) e, 

em particular, as formulações de Greimas (1979), e de alguns de seus seguidores, tais como 

Courtès (GREIMAS; COURTÈS, 1979); Fontanille (2005); Jost (2004, 2007); Duarte (2004, 

2007, 2012), entre outros.  

A seção aborda também a configuração dos textos televisuais, que, para sua 

manifestação, articulam diferentes linguagens, organizando-se em função dos diversos pontos 

de vista adotados por quem constrói o relato, bem como os gêneros privilegiados pelas 

emissoras em sua programação, correspondendo a um modelo de expectativa e a uma 

primeira mediação entre produção e recepção. 

2.1 CONCEPÇÃO TEÓRICA 

A semiótica europeia está fortemente enraizada nos estudos desenvolvidos pelo 

filósofo e linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, responsável pela proposição de uma teoria 

geral da significação, cujo objeto de estudo é o texto em quaisquer linguagens em que se 

manifeste e cujo intento maior é a indicação de um procedimento que permita seu 

reconhecimento e sua descrição não contraditória, exaustiva e tão simples quanto possível 

(HJELMSLEV, 2009, p. 11). 

Em perfeita sintonia com os postulados hjelmslevianos, a proposta greimasiana centra 

sua atenção no plano do conteúdo, mais especificamente na análise da narratividade, 

considerada como uma forma de estruturação do conteúdo que se projeta sobre a substância 

do conteúdo, produzindo os sentidos de conteúdo, e, assim, organizando os relatos. 
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2.1.1 Postulados hjelmslevianos 

Concebendo o texto como um todo que se basta a si mesmo, Hjelmslev parte do 

pressuposto de que a todo processo textual corresponde um sistema que permite analisá-lo e 

descrevê-lo; tal sistema, embora obedeça a regras, contém em si a possibilidade de novas 

projeções e/ou alterações. 

Na perspectiva hjelmsleviana, o texto só existe em virtude dos relacionamentos que 

seus termos contraem entre si (dependências), que podem ser de diferentes tipos: as 

interdependências, que são dependências recíprocas, nas quais um termo só existe em relação 

a outro; as determinações, que são dependências unilaterais, nas quais um dos termos depende 

do outro para existir; e as constelações, que são dependências frouxas, nas quais nenhum dos 

termos depende do outro para existir. Tais relações estão presentes nos diferentes planos e 

níveis textuais. 

O texto é, segundo Hjelmslev (2009), produto da relação entre dois funtivos – 

expressão e conteúdo – que contraem entre si uma relação de interdependência – a função 

semiótica –; daí por que “uma expressão só é expressão porque é uma expressão de um 

conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão” 

(HJELMSLEV, 2009, p. 54).  

Assim, na análise interna de qualquer texto, deve-se considerar que: 

A distinção entre a expressão e o conteúdo, e sua interação na função semiótica, são 

fundamentais na estrutura da linguagem. Todo signo, todo sistema de signo, toda 

língua enfim, abriga em si uma forma da expressão e uma forma do conteúdo. É por 

isso que a análise do texto deve conduzir, desde seu primeiro estágio, a uma divisão 

nessas duas grandezas (HJELMSLEV, 2009, p. 63).  

No interior de cada um dos planos do texto – expressão e conteúdo –, dois termos, 

forma e substância, contraem relações entre si. A substância, segundo Hjelmslev (2009), é 

uma massa amorfa, que só adquire sentido quando, sobre ela, se projeta uma forma. A essa 

projeção, denomina sentido. Há, assim, sentidos de conteúdo e sentidos de expressão. Os 

sentidos estruturam-se diversamente nas diferentes linguagens, tornando-se, a cada vez, 

substância de uma nova forma, ou seja, “não têm outra existência possível além da de ser 

substância de uma forma qualquer” (HJELMSLEV, 2009, p. 57). Todo texto contrai, assim, 

relações internas, ou intratextuais, entre os seus dois planos, expressão e conteúdo, e, no 

interior de cada plano, entre forma e substância.  
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Mas o texto contrai, também, segundo o mestre dinamarquês, relações com outros 

textos, de duas ordens – sintagmáticas e paradigmáticas. As de caráter sintagmático (e...e) dão 

conta de suas articulações com outros textos aos quais ele recupera e/ou responde; as de 

caráter paradigmático (ou...ou) dão conta de suas semelhanças ou dessemelhanças com o 

conjunto virtual de textos pelos quais ele poderia ser substituído, considerando traços comuns 

que possibilitam reuni-los ao abrigo de determinadas categorias genéricas. Ora, se os textos 

contraem relações entre si, isso configura uma relação de intertextualidade.  

Aliás, de certa maneira, a concepção hjelmsleviana de denotação/conotação e/ou 

metassemiótica reafirma essa possibilidade de intertextualidade, ao reconhecer o fato de que 

os sistemas semióticos (expressão/conteúdo) normalmente tornam-se o plano do conteúdo ou 

da expressão de um sistema segundo.  

Conforme Hjelmslev (2009), as semióticas denotativas são aquelas das quais nenhum 

dos planos é uma semiótica. Mas todo texto, se não for reduzido demais, habitualmente 

contém derivados que repousam em diferentes sistemas: a semiótica conotativa corresponde 

àqueles sistemas cujo plano da expressão é uma semiótica; a metassemiótica, àqueles cujo 

plano do conteúdo é uma semiótica. Uma semiótica conotativa é, assim, “uma semiótica que 

não é uma língua e cujo plano da expressão é constituído pelos planos do conteúdo e da 

expressão de uma semiótica denotativa. É portanto uma semiótica da qual um dos planos, o 

da expressão, é uma semiótica” (HJELMSLEV, 2009, p. 125). O pesquisador também 

reconhece a existência de semióticas cujo plano do conteúdo é, ele próprio, uma semiótica. A 

isso ele denominou metassemiótica, isto é, “uma semiótica que trata de uma semiótica; em 

nossa terminologia, isso deve significar uma semiótica cujo conteúdo é uma semiótica” 

(HJELMSLEV, 2009, p. 126). A metassemiótica corresponde necessariamente a uma relação 

intertextual.  

Não se pode esquecer, ainda, que, para Hjelmslev, considerado isoladamente, texto 

algum tem significação, pois: 

Toda significação de signo nasce de um contexto, quer entendamos por isso um 

contexto de situação ou um contexto explícito, o que vem a dar no mesmo; com 

efeito, num texto ilimitado ou produtivo (uma língua viva, por exemplo), um 

contexto situacional pode ser tornado explícito (HJELMSLEV, 2009, p. 50). 

Ora, se toda significação nasce de um contexto, pois, considerado isoladamente, texto 

algum tem significação, deve-se pensar em como agregar esse contexto à análise a ser 

empreendida. 
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Assim, na perspectiva da semiótica hjelmsleviana, o texto, objeto material de análise, 

deve ser considerado em suas relações internas, contraídas entre expressão e conteúdo e 

forma e substância; em suas relações intertextuais, com outros textos com os quais ele 

interage paradigmática e sintagmaticamente; e/ou em suas relações externas, em direção ao 

seu contexto. 

Nessas proposições, Hjelmslev abre a possibilidade para que a análise a ser realizada 

contemple diferentes níveis de pertinência: o contextual (paratextual), em direção ao seu 

processo comunicativo e enunciativo; o intertextual, em direção a outros textos com os quais 

se relaciona; e o intratextual, que dá conta de suas relações internas. 

As intenções e os objetivos de uma pesquisa são, assim, responsáveis pela definição 

do que deve compor a textualidade a ser examinada como objeto material da análise semiótica 

e devem ser compreendidas como estruturas pertencentes ao significado dos textos: “o texto 

se faz significar, acontecer de modo particular em sua textualidade” (DUARTE; CASTRO, 

2014a, p. 2). Nesse sentido, pode-se dizer que o texto transborda seus limites, por meio de:  

um apagamento das linhas claras de demarcação entre o que faz parte de sua 

intratextualidade, intertextualidade ou paratextualidade. A textualidade constitui-se 

assim de para e intertextos que acompanham e fazem parte dos textos, 

possibilitando ultrapassar as barreiras e fronteiras do conteúdo: assim, o texto é o 

que é lido; mas, sua textualidade é quem define como ele deve ser lido (DUARTE; 

CASTRO, 2014a, p. 1-2, grifos das autoras).   

Os textos, assim, vão além de si mesmos, ultrapassam seus limites formais, sendo 

sempre mais do que aquilo que está enquadrado em suas fronteiras restritas. 

2.1.2 Proposições greimasianas 

Greimas acredita na existência de regularidades na maneira como os homens 

organizam o conteúdo do que dizem em qualquer linguagem, ou seja, na existência de 

estruturas profundas, de caráter sintático-semântico, estruturadoras do conteúdo de tudo que o 

homem diz, independentemente da(s) linguagem(ns) em que se expressa.  

A narratividade é concebida como um percurso gerativo composto por três instâncias 

com níveis de profundidade desigual que dispõem, cada uma delas, de uma gramática própria, 

cujos componentes são a sintática e a semântica: (a) a estrutura fundamental, mais simples e 

abstrata, de caráter universal, que é comum a todos os homens e constrói-se por oposições 

semânticas mínimas; (b) a estrutura narrativa, de caráter cultural e ideológico, que recupera a 

instância anterior e a enriquece com a inserção de sujeitos e objetos de valor, que podem 
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variar de uma sociedade para a outra; (c) a estrutura discursiva, mais evidente e superficial, 

que está ligada à enunciação e aos interesses do enunciador, constituindo-se em seu espaço de 

atuação, o que não o isenta de submeter-se às regras do sistema.  

Assim, a estrutura fundamental é o ponto de partida desse processo de construção de 

sentidos, espaço em que se engendram os eixos mínimos a partir dos quais o discurso se 

constrói. Nesse patamar, o modo de existência da significação se reduziria a uma única 

estrutura representada pelas relações “de oposição ou de „diferença‟ entre dois termos, no 

interior de um mesmo eixo semântico que os engloba” (BARROS, 2011, p. 77). Essa estrutura 

mínima é configurada por um modelo lógico, o do quadrado semiótico, organizador das 

relações opositivas de contradição, contrariedade e complementaridade. A representação 

dessas relações, via quadrado semiótico, permite a visualização das articulações mínimas que 

definem os sentidos de conteúdo de um texto: “quando se diz de um texto que ele fala de 

liberdade, que trata da morte ou que se ocupa do amor, está-se examinando sua organização 

fundamental, o mínimo de sentido sobre o qual ele se ergue” (BARROS, 2011, p. 78). 

A estrutura narrativa caracteriza-se, do ponto de vista sintático, pela inserção dos 

sujeitos e, do ponto de vista semântico, pela assunção dos valores em jogo (DUARTE, 2007a, 

p. 4). As estruturas narrativas, explica Barros (2011, p. 16), atualizam “tanto a história do 

homem em busca de valores ou à procura de sentido quanto a dos contratos e dos conflitos 

que marcam os relacionamentos humanos”.  

As estruturas fundamentais e narrativas são, muitas vezes, agrupadas sob a 

denominação de estruturas semionarrativas. Corresponderiam às estruturas semióticas 

profundas, que “presidem à geração do sentido e comportam as formas gerais da 

organização do discurso” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 165). A conjunção entre esses 

dois níveis – o das estruturas semionarrativas e o das estruturas discursivas – define o 

discurso em sua totalidade (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 296). 

Greimas acredita que a instância narrativa articula-se a partir de um esquema 

constituído por três percursos, os quais mantêm entre si relações de pressuposição e 

implicatura. São eles: a qualificação do sujeito, a realização do sujeito e a sanção do sujeito.  

No percurso de qualificação, um destinador manipulador dota o sujeito da ação de 

competência para agir, ou seja, o sujeito é levado a querer ou dever fazer, a saber e poder 

fazer. Para levar o sujeito a agir, são empregadas diferentes estruturas ou figuras de 

manipulação: a tentação, na qual ele é levado a fazer mediante a cobiça; a sedução, na qual 

ele é levado a fazer mediante o encantamento, o fascínio; a provocação, na qual ele é levado a 
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fazer mediante a incitação, o desafio; a intimidação, na qual ele é levado a fazer mediante a 

ameaça, o medo, o temor, o receio. Nas palavras de Greimas e Courtès (1979, p. 269), “a 

manipulação caracteriza-se como uma ação do homem sobre outros homens, visando a 

fazê-los executar um programa dado: no primeiro caso, trata-se de um „fazer-ser‟, no 

segundo, de um „fazer-fazer‟”. Para realizar algo, o sujeito precisa, portanto, qualificar-se, ou 

seja, querer e/ou dever fazer, saber e/ou poder fazer, para fazer ou ser.  

Assim, o percurso da ação pressupõe a manipulação do sujeito da ação, que só age 

porque foi manipulado. Na realização, ele está sempre em busca do objeto de valor 

pretendido – que não possui ou que tenha perdido. Entende-se, por realização, “a 

transformação que, a partir de uma disjunção anterior, estabelece a conjunção entre o 

sujeito e o objeto” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 371). Para estabelecer essa conjunção, o 

sujeito da ação precisa enfrentar um antisujeito que, geralmente, interpõe dificuldades ao 

desenvolvimento de sua atuação. Há assim dois percursos narrativos que correm em paralelo: 

o do sujeito e o do antisujeito. A confrontação desses sujeitos pode adotar diferentes formas – 

combates, negociações, oposições sociais, trocas, entre outras – que são acionadas porque 

ambos cobiçam um mesmo objeto de valor; sempre um deles está em disjunção ou conjunção 

com esse objeto, e cada transferência de lado dos objetos de valor constitui um eixo narrativo, 

movimentando a narrativa.  

Por fim, no percurso da sanção, um sujeito julgador avalia a ação empreendida pelo(s) 

sujeito(s) da ação, levando em consideração a competência com a qual foi dotado (DUARTE, 

2012b). A sanção realiza “uma dupla operação de caráter abstrato: a cognitiva de 

interpretação – reconhecimento do sujeito e integração de seu percurso ao sistema de valores 

de ambos os destinadores –, e a pragmática de retribuição – recompensa/castigo” 

(DUARTE, 2007b, p. 6). 

Os três percursos narrativos comportam, por sua vez, os programas narrativos, 

unidades operatórias da organização narrativa, responsáveis pela sucessão de estados e pelas 

transformações (BARROS, 2011, p. 20). Há dois tipos de programas narrativos: os de 

competência e os de performance. Segundo Barros: 

a competência é o programa de doação de valores modais ao sujeito de estado, que 

se torna, com essa aquisição, capacitado para agir. A performance é a representação 

sintático-semântica desse ato, ou seja, da ação do sujeito com vistas à apropriação 

dos valores desejados (BARROS, 2011, p. 25-26, grifos da autora). 

Os programas narrativos organizam-se, por sua vez, a partir de enunciados. Dessa 

forma, a estrutura sintática mais simples do nível narrativo é o enunciado elementar, definido 
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como uma relação de transitividade entre dois actantes, o sujeito e o objeto, relação essa que, 

segundo Greimas (1979), é investida semanticamente pelo desejo. O objeto, assim, recebe 

investimentos de valores, representativos das razões que levam o sujeito a desejar.  

Dependendo do tipo de função transitiva contraída entre os dois actantes – junção ou 

transformação – o enunciado elementar pode ser de dois tipos: enunciado de estado e 

enunciado de fazer.  

A função junção constitui os enunciados de estado, em que sujeito e objeto são 

definidos numa relação de pressuposição recíproca. A junção articula-se em dois termos 

contraditórios – conjunção e disjunção – e define-se como a relação que determina o estado, a 

situação do sujeito em relação a um objeto qualquer. O objeto recebe investimentos de 

projetos e de determinações do sujeito, que fazem dele um objeto-valor; é por meio do objeto 

que o sujeito tem acesso aos valores (BARROS, 2011, p. 19; DUARTE, 2007b, p. 4). 

Os enunciados elementares – de estado e de fazer – são assim explicados por Greimas 

e Courtès: 

visto que a junção, enquanto categoria, articula-se em dois termos contraditórios, 

conjunção e disjunção, são possíveis dois enunciados de estado – conjuntivos e 

disjuntivos [...] enunciados de fazer [...] dão conta da passagem de um estado a 

outro. Quando um enunciado (de fazer ou de estado) rege um outro enunciado (de 

fazer ou de estado), o primeiro é denominado modal, o segundo, enunciado 

descritivo (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 149).  

A função transformação constitui os enunciados de fazer e opera a passagem de uma 

relação de estado para outra – ou seja, de um estado conjuntivo a um estado disjuntivo ou 

vice-versa –, afetando um mesmo sujeito em sua relação com o objeto: “se a transformação 

passa de disjunção à conjunção, denomina-se aquisição; no caso inverso, trata-se de uma 

privação” (DUARTE, 2007b, p. 4, grifo da autora).  

Assim como há dois tipos de enunciados elementares, há dois tipos de sujeitos: os 

sujeitos de estado e os sujeitos de fazer. Os primeiros são definidos pelas relações que 

contraem com os objetos de valor; os segundos são responsáveis pelas transformações que 

ocorrem entre os estados. Segundo Duarte (2007b, p. 5), “o sujeito do fazer, pelo fato de 

transformar estados, altera a junção do sujeito de estado com os valores”.  

As estruturas narrativas, ou semionarrativas, pressupostas por qualquer manifestação 

discursiva, determinam as condições de colocação em discurso. Elas se diferenciam das 

estruturas discursivas, essas situadas em um nível mais superficial, responsáveis pela 

colocação em discurso das estruturas narrativas, a partir da instância da enunciação.  



36 

 

A última instância do percurso de geração de sentido, abordada na sequência é, assim, 

a da estrutura discursiva, que se refere ao modo de contar a narrativa. Enquanto o nível 

narrativo é do domínio do enunciado, o nível discursivo – o mais superficial do percurso 

gerativo de sentidos e o mais próximo da manifestação textual – é do âmbito da enunciação.  

2.1.2.1 Instância discursiva 

A instância mais superficial do percurso de geração de sentido é a estrutura discursiva; 

ela refere-se ao modo de contar a narrativa, sendo do domínio da enunciação. Segundo 

Greimas e Courtès (1979, p. 165), as estruturas discursivas “organizam, a partir da 

enunciação, a colocação em discurso (ou discursivização) das estruturas narrativas” ou 

semionarrativas.  

A enunciação, espaço de geração do discurso, opera um processo de dupla seleção: de 

um lado, convoca as estruturas semionarrativas de que tem necessidade; de outro, implica a 

escolha, por parte do enunciador, dentre as virtuais possibilidades, das operações discursivas 

em condições de produzir os sentidos por ele desejados. A produção de discurso é, assim, uma 

seleção contínua dos possíveis, no interior de uma rede de coerções.  

Não se pode esquecer que significação e comunicação estão inter-relacionadas e que a 

comunicação, segundo Greimas (1979), propõe-se sempre a com-vencer, isto é, não só vencer 

o outro, mas a obrigá-lo a partilhar de sua vitória. Nessa perspectiva, todas as escolhas feitas 

pelo enunciador têm sempre uma intenção persuasiva – argumentar, manipular.  

A manipulação, enquanto configuração discursiva, é sustentada por uma estrutura 

contratual e ao mesmo tempo por uma estrutura modal.  

Trata-se, com efeito, de uma comunicação (destinada a fazer-saber) na qual o 

destinador manipulador impele o destinatário-manipulado a uma posição de falta de 

liberdade (não poder não fazer), a ponto de ser este obrigado a aceitar o contrato 

proposto. Assim, o que está em jogo, à primeira vista, é a transformação da 

competência modal do destinatário-sujeito: se este, por exemplo, conjunge ao não 

poder não fazer um dever-fazer, tem-se a provocação ou a intimidação; se ele lhe 

conjunge um querer-fazer, ter-se-á sedução ou tentação (GREIMAS; COURTÈS, 

1979, p. 270). 

Para dar conta dos propósitos do enunciador, o nível discursivo dispõe de dispositivos 

de ordem semântica e sintática – tematização, figurativização, actorialização, temporalização 

e espacialização – que permitem que ele selecione e combine, dentre as virtuais 

possibilidades, os procedimentos discursivos que julgar convenientes.   
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A instância enunciativa acompanha a totalidade do discurso; concebida por Greimas 

como implícita, ou sob a forma de enunciação enunciada, ela se institui como e no enunciado. 

Nessa perspectiva, o discurso comporta três níveis: o da enunciação, o do enunciado e o da 

enunciação enunciada; o “eu” – real, verdadeiro – que fala só aparece de forma implícita, pois 

a enunciação enunciada nada mais é que um simulacro, no interior do próprio discurso, do 

fazer enunciativo: “o „eu‟, o „aqui‟ ou o „agora‟, encontrados no discurso enunciado, não 

representam de maneira nenhuma o sujeito, o espaço e o tempo da enunciação” (GREIMAS; 

COURTÈS, 1979, p. 148).   

Embreagem é o mecanismo discursivo que produz o efeito de coincidência com a 

enunciação: trata-se da busca de artifícios que permitam o “efeito de identificação entre o 

sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 140), de 

coincidência com o tempo e o espaço da produção discursiva.  

Toda a embreagem, não obstante, pressupõe a possibilidade de debreagem, processo 

inverso, que expulsa do enunciado a instância da enunciação, utilizando as mesmas categorias 

actancial, temporal e espacial. Instaura-se no enunciado o não-eu, o não-agora, o não-aqui: a 

debreagem é a disjunção da enunciação em favor do primado do enunciado. Segundo Greimas 

e Courtès (1979, p. 95), 

A debreagem actancial consistirá [...] em disjungir do sujeito da enunciação e em 

projetar no enunciado um não-eu; a debreagem temporal, em postular um não-agora 

distinto do tempo da enunciação; a debreagem espacial, em opor ao lugar da 

enunciação um não-aqui.  

O ato de linguagem instaura assim um sujeito, um espaço/lugar e um tempo, quer 

estejam eles em conjunção (embreagem) ou disjunção (debreagem) com a enunciação. 

A colocação em discurso das estruturas fundamental e narrativa conta, do ponto de 

vista semântico, com os dispositivos de tematização e figurativização. Formas estruturadoras 

do conteúdo próprias do discurso, esses dispositivos possibilitam a configuração discursiva 

dos temas, gerando figuras distintas daquelas empregadas pelas suas formas de expressão.  

A tematização é o dispositivo responsável pela definição dos eixos temáticos em torno 

dos quais se movimenta a narrativa, podendo fazer referência a um só núcleo temático 

(concentração temática), à concorrência de diferentes temáticas (dispersão temática) ou à 

concorrência entre temáticas contraditórias. A tematização é, assim, um procedimento que,  

tomando os valores (da semântica fundamental) já atualizados (em junção com os 

sujeitos) pela semântica narrativa, os dissemina, de maneira mais ou menos difusa 

ou concentrada, sob a forma de temas, pelos programas e percursos narrativos, 

abrindo caminho à sua eventual figurativização (GREIMAS; COURTÈS, 1979, 

p. 454).  
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A tematização pode concentrar-se nos sujeitos, nos objetos, nas funções ou “repartir-

se igualmente pelos diferentes elementos da estrutura narrativa” (GREIMAS; COURTÈS, 

1979, p. 454). A tematização permite formular um mesmo valor de maneiras diversas, mas 

sempre abstratas. O valor liberdade, exemplificam Greimas e Courtès (1979), pode ser 

tematizado como evasão espacial ou como evasão temporal, e, posteriormente figurativizado  

como um embarque para mares distantes ou uma remissão a figuras do passado.   

A figurativização, por sua vez, é o dispositivo discursivo responsável pela 

conformação narrativa do tema, ou seja, constitui-se na definição das figuras responsáveis 

pelo desenvolvimento do relato.  

As configurações discursivas – temas e valores – submetem-se a filtragens de ordem 

semiocultural. Assim, os percursos narrativo e discursivo, embora paralelos e previsíveis, 

constituem-se em percursos de natureza diversa: o primeiro é deliberadamente escolhido no 

quadro da gramática narrativa; o segundo decorre do dicionário discursivo, inventário de 

configurações constituídas a partir de universos coletivo ou individual.  

A escolha de determinadas figuras em detrimento de outras possibilita a construção de 

percursos figurativos paralelos, mas distintos: existem, assim, diversas figurações de um 

único papel temático. A figurativização caracteriza-se, dessa forma, pela especificação e a 

particularização do discurso abstrato, pela introdução de antropônimos, topônimos e 

cromônimos.  

A sintaxe discursiva comporta ao menos três dispositivos: a actorialização, a 

temporalização e a espacialização, responsáveis pela produção de um elenco de atores e de 

um quadro espaço-temporal, no qual estão inscritos os programas provenientes da instância 

superior. A introdução, no plano da sintaxe, de procedimentos de actorialização, 

espacialização e temporalização “confere ao texto, segundo se supõe, o grau desejável de 

reprodução do real” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 187).  

A actorialização é o dispositivo responsável pela definição do quadro dos principais 

atores que participam da narrativa e dos papéis a serem por eles desempenhados – ou seja, dos 

protagonistas do relato (herói/anti-herói, mocinhos/bandidos) –; pela configuração dos demais 

atores na narrativa; pela inserção ou não de um narrador; pela inserção/apagamento dos 

sujeitos da enunciação. Segundo Greimas e Courtès (1979, p. 14), “cada discurso narrativo 

apresenta uma distribuição actorial que lhe é peculiar”, e a actorialização constitui os atores 

pela reunião de pelo menos um papel actancial e um papel temático, dotando-os “ao mesmo 

tempo, de um modus operandi e de um modus essendi” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 14).  
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A temporalização é o dispositivo responsável pelo modo de tratamento, delimitação e 

ordenação dos acontecimentos que participam da narrativa, do ponto de vista temporal. 

Segundo Greimas e Courtès, a temporalização consiste em “produzir o efeito de sentido 

„temporalidade‟ e em transformar, assim, uma organização narrativa em „história‟” 

(GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 455). 

A espacialização é o dispositivo discursivo responsável pela indicação dos espaços de 

ocorrência dos acontecimentos que participam da narrativa, aplicando, no discurso enunciado, 

“uma organização espacial mais ou menos autônoma, que serve de quadro para a inscrição 

dos programas narrativos e de seus encadeamentos” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 155).   

A esses dispositivos, agrega-se, por sugestão de Duarte (2004a, 2004b, 2004c, 2005, 

2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009, 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2014b, 2015a), um 

outro, a que ela denomina tonalização, responsável pela oferta, ao enunciatário, de indicações 

quanto à sua forma de interação com o discurso proposto.  A seção 4 é dedicada à 

apresentação desse dispositivo discursivo e das funções por ele desempenhadas na 

estruturação dos produtos televisuais.  

A forma de colocação em discurso desses dispositivos discursivos – tematização, 

figurativização, actorialização, temporalização, espacialização, tonalização – é de deliberação 

exclusiva do enunciador, que estrategicamente seleciona e combina, dentre as virtuais 

possibilidades, aquelas que respondem aos seus interesses e preferências.  

2.1.2.2 Estratégias comunicativas e discursivas 

Significação e comunicação estão estreitamente relacionadas, visto que os processos 

comunicativos se atualizam em textos-mensagem, manifestando, assim, as intenções do 

enunciador e comportando suas deliberações no que concerne à forma como, 

estrategicamente, quer conduzir o processo e contar a narrativa. Não é diferente quando se 

trata de um processo comunicativo midiático – no caso em estudo, o televisual. A mídia 

televisão, como instância responsável pela enunciação desses textos, procura articular 

diferentes lógicas, tais como: a econômica, concernente aos interesses que dizem respeito à 

sua sustentabilidade enquanto empresa; a tecnológica, relativa às virtuais possibilidades e 

restrições dos meios técnicos de produção, circulação e consumo de seus produtos; a 

discursiva, concernente à maneira como os produtos televisuais “se estruturam, enformam as 

linguagens de que se utilizam para sua expressão [...], criando e manipulando signos e assim 

produzindo sentidos” (DUARTE, 2004a, p. 40). 
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Assim, a escolha dos procedimentos a serem utilizados nos diferentes âmbitos que 

compõem a textualidade desses textos-mensagem – paratextual, intertextual e intratextual – 

tem um caráter estratégico: esses procedimentos são selecionados respondendo a intenções e 

interesses de várias instâncias de seu processo comunicativo e enunciativo. Não se pode 

esquecer que o propósito maior do processo comunicativo televisual é, sempre, e mais, ser 

consumido pelos telespectadores.  

Chamam-se estratégias as escolhas operadas pelo enunciador, tendo em vista seus 

propósitos e interesses, quanto ao modo de articulação de um determinado processo 

comunicativo/significativo. 

Dada a inter-relação comunicação/significação, essas estratégias podem pertencer a 

duas ordens e manifestarem-se em diferentes âmbitos – para, inter, e/ou intratextualmente. 

Cada um desses âmbitos – paratextualidade, intertextualidade e intratextualidade – 

comportam dispositivos, a serem selecionados e acionados pelo enunciador. 

As estratégias comunicativas dizem respeito às deliberações do enunciador quanto à 

forma de condução de um dado processo comunicativo, quanto à forma de operação com os 

dispositivos por ele disponibilizados, podendo se manifestar diretamente no texto ou atuar 

apenas no âmbito de sua paratextualidade. 

As estratégias discursivas dizem respeito às deliberações tomadas pelo enunciador 

quanto ao modo de contar sua narrativa (estrutura discursiva), quanto à forma de operação 

com os dispositivos concernentes a esse nível, manifestando-se no interior do próprio texto, 

ou seja, no âmbito de sua intra ou intertextualidade. 

Naturalmente, essas diferentes ordens de estratégia manifestam-se, do ponto de vista 

de sua expressão, através de diferentes mecanismos disponibilizados pelas linguagens 

convocadas para sua expressão. 

As estratégias são, assim, “os procedimentos que manifestam as seleções e 

combinações operadas pelo enunciador quanto à forma de condução de um dado processo 

comunicativo e/ou discursivo” (DUARTE; CASTRO, 2014a, p. 2). 

As estratégias de caráter paratextual correspondem a decisões tomadas no âmbito do 

contexto/processo comunicacional, podendo ou não manifestar-se no texto dos produtos 

televisuais. Elas podem ter um caráter mais amplo ou mais restrito. As de caráter mais amplo 

tratam-se, assim, de deliberações que, embora tomadas em nível de enunciação, consideram o 

contexto histórico e sociocultural em que o produto televisual circula, e que podem ser 

atinentes também às próprias regras que presidem as trocas no mercado televisual. Já as 

estratégias comunicacionais de âmbito mais restrito dizem respeito à forma como um dado 
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texto deseja relacionar-se com seu processo enunciativo, o que passa por sua articulação com 

a emissora que o produz e o veicula, seu núcleo de produção e outras decisões quanto à sua 

forma de inserção na grade de programação, horário de exibição, entre muitos outros 

aspectos.  

Há também as estratégias empregadas na configuração da relação do texto com outros 

textos. São as estratégias intertextuais, que podem ser de caráter paradigmático ou 

sintagmático. As paradigmáticas articulam um texto com seu gênero e subgênero, ou seja, 

com o conjunto virtual de textos que lhe servem de modelo. As sintagmáticas definem os 

procedimentos a serem adotados quando um texto faz menção, recupera ou apropria-se de 

outros textos que o precederam. As estratégias de caráter intertextual localizam-se, muitas 

vezes, no limiar entre o texto e o discurso.  

Já as estratégias discursivas de caráter intratextual são deliberações que, embora 

tomadas no âmbito da enunciação, aparecem necessariamente configuradas no plano do 

conteúdo dos textos televisuais. Dizem respeito, como já se referiu, ao modo pretendido de 

contar uma narrativa, à colocação em ação dos dispositivos de tematização, figurativização, 

actorialização, espacialização, temporalização e tonalização.  

Visto que todas essas estratégias, ou seja, todas essas deliberações sobre o modo de 

operar com os dispositivos próprios de cada nível já descrito do processo 

comunicativo/enunciativo em que atuam, têm um propósito bem definido – o de convencer o 

enunciatário/telespectador a consumir o produto televisual ofertado –, elas podem recorrer, 

nesse processo de convencimento, a distintas razões, fundadas na lógica, e/ou a diferentes 

figuras de manipulação, podendo levar a fazer o pretendido via algum tipo de cobiça/suborno; 

via alguma forma de coerção/temor/receio/medo; via formas de encantamento/fascínio; ou via 

desafio/incitação. Uma vez que aquilo que seduz, tenta, intimida ou provoca é variável de 

sujeito para sujeito, essas diferentes modalidades de manipulação podem se atualizar através 

da adoção de distintas estratégias comunicativas/discursivas. A escolha de uma figura em 

detrimento de outras pressupõe um conhecimento do enunciador sobre o enunciatário, o que é 

indispensável para o êxito do processo comunicativo (DUARTE; CASTRO, 2014a). 

2.2 CONFIGURAÇÃO DOS TEXTOS TELEVISUAIS 

Os produtos que a televisão coloca para consumo no mercado televisual, 

configuram-se, do ponto de vista semiótico, como textos, frutos da relação contraída entre 

expressão e conteúdo, manifestação material de um processo de produção de significação e 

sentidos.  
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Mas, os textos televisuais são bastante complexos. São multimodais ou sincréticos 

(SODRÉ, 2006; FONTANILLE, 2005), visto que recorrem a diferentes linguagens, sonoras e 

visuais para sua expressão, ou seja, para constituirem-se como um todo significante. Segundo 

Greimas e Courtès (1979), o sincretismo é determinado por uma relação/superposição entre 

dois termos ou categorias heterogêneas, integradas com a ajuda de uma grandeza semiótica.  

Essa complexidade manifesta-se tanto do ponto de vista de seu conteúdo como de sua 

expressão. Suas narrativas, que obedecem às normas da gramática do televisual, são bastante 

extensas e fragmentadas, não só por emissões – edições, capítulos, episódios, apresentações, 

etc. –, como cada uma dessas emissões é dividida em blocos, para abrigar os intervalos 

comerciais. Ora, essa permanente fragmentação interfere diretamente na construção das 

tramas que são levadas a operar com picos e suspenses narrativos, com vistas a criar um 

permanente clima de suspense para manter o telespectador interessado, curioso, com o que 

está por vir.  

Essa complexidade manifesta-se também do ponto de vista de sua expressão, visto que 

os textos televisuais convocam e articulam diferentes linguagens sonoras e visuais para sua 

manifestação, linguagens essas que são presididas pelos meios técnicos de produção, 

circulação e consumo, que funcionam como linguagens, sobredeterminando as demais.  

Dessa forma, os meios e técnicas de produção das imagens, seu modo de circulação e 

eventualmente de reprodução, os lugares em que essas imagens estão acessíveis e os suportes 

que servem para difundi-las acabam por funcionar como linguagens que sobredeterminam as 

sonoras e visuais (AUMONT, 2008).  

E, embora um texto sincrético, como o televisual, constituído a partir de uma 

superposição de formas expressivas heterogêneas, passe a constituir-se em uma forma única, 

“a partir da qual suas distinções perdem o sentido individual para o surgimento de um outro 

sentido dependente de sua articulação” (FECHINE, 2009, p. 326), considera-se relevante 

destacar suas dimensões sonoras, visuais e técnicas, em sua articulação, com vistas a produzir 

realidades discursivas.  

Essas linguagens estruturam-se em função de uma gramática do meio, constituída ao 

longo da história da televisão: o que diferencia um texto televisual de outros são os processos 

de discursivização e expressão, espaços em que são disponibilizadas e selecionadas diferentes 

estratégias discursivas e mecanismos expressivos para sua manifestação. 
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No texto televisual, o importante é a capacidade de simulação de uma situação, de 

construção de uma realidade discursiva: mas, a única medida de realidade a que se tem acesso 

deve-se ao que é dado ver e escutar através do aparelho de TV.  

As linguagens sonoras, relativas ao áudio, dizem respeito aos diferentes tipos de sons 

empregados em um produto televisual, manifestando-se através de diferentes linguagens: 

verbal/oral, musical/trilha sonora, pontuação sonora, efeitos sonoros, sonoplastia.  

A linguagem verbal/oral é bastante presente no discurso televisual. Nos programas de 

auditório, por exemplo, uma série de enunciadores – apresentador, convidados, plateia – 

assumem o papel de enunciadores enunciados e concorrem para a produção desse tipo de 

discurso (FIORIN, 2004). Segundo Maingueneau (1995), o ethos do enunciador também 

compreende três componentes, mas somente um deles, o tom, concerne à dimensão vocal do 

enunciador
1
.  

A linguagem verbal/oral é, geralmente, associada à voz escutada pelo ouvido, 

entendida como o som ou o conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador. O domínio da 

linguagem verbal/oral possibilita melhor distinguir a relação da voz com a mensagem e com o 

sentido: “não raro, interpõe-se entre o ouvinte e a mensagem, em detrimento do significado 

dessa última” (GUIMARÃES, 2004, p. 62). Os enunciadores podem até mesmo fazerem 

esquecer o conteúdo da mensagem e, ainda assim, encantarem e convencerem o ouvinte: 

“quem não fica amiúde encantado pela voz, sem ver a imagem do interlocutor? [...] e o 

narrador oral, o pregoeiro, o político, todo tipo de porta-vozes que dão ao seu discurso uma 

inesperada força dramática representativa?” (GUIMARÃES, 2004, p. 62).  

No que concerne à utilização de trilhas sonoras musicais, elas não só servem para 

reforçar determinados sentidos de conteúdo, como, quando combinadas com as imagens, 

podem referir, enfatizar aspectos estruturais da narrativa, destacar o tempo e o espaço, aludir 

ao andamento e ao ritmo da narrativa. O ex-diretor de televisão Valter Bonasio (2002) dá 

exemplos relacionados ao emprego de trilhas sonoras: músicas da mesma época histórica ou 

músicas típicas da região apresentada na cena; músicas apropriadas à estrutura interna das 

mensagens ou ao reforço de sentimentos apresentados pelas imagens; músicas características 

de eventos ou locais específicos.  

                                                           

1
 Os outros dois componentes do ethos do enunciador seriam: o caráter, que é o conjunto de características 

psíquicas reveladas pelo enunciador; e o corpo, entendido como o conjunto de características físicas que o 

enunciador apresenta. 
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As músicas de abertura de programas, por sua vez, são escolhidas com vistas a 

“prender a atenção e preparar o clima ou tom para o programa” (BONASIO, 2002, p. 193). 

Quando um programa televisual se utiliza de músicas bastante conhecidas e característica de 

outros contextos, a intenção, em princípio, é trazer, com elas, sentidos e significações já 

agregados anteriormente. Já a música de fundo faz parte dos procedimentos de pontuação 

sonora, marcando o andamento da ação, o clima e o tom do programa.  

Os efeitos sonoros contribuem, muitas vezes, para a criação da atmosfera pretendida 

pelo programa, reforçando as imagens; o som de trovões, por exemplo, é necessário para 

transmitir a ideia de tempestade, mesmo que a utilização de efeitos especiais de iluminação já 

proponha a representação desse fenômeno.  

Nessa perspectiva, a utilização de sonoplastia configura-se como a atividade 

operacional de inserir ou recompor, artificialmente, os ruídos que acompanham a ação 

apresentada na imagem, permitindo a produção de efeitos de realidade. A sonoplastia age 

também com outras finalidades, podendo agregar significados pela modificação da impressão 

sobre outros elementos presentes na tela.  

As linguagens visuais, relativas ao vídeo, dizem respeito aos diferentes tipos de 

elementos visuais empregados em um produto televisual, manifestando-se através de 

diferentes linguagens, tais como iluminação, cenário, elenco, interpretação, maquiagem, 

figurino, grafismo, enquadramentos, perspectiva, planos de profundidade, ângulos, planos e 

movimentos de câmera.  

A iluminação, além de imprescindível para que a câmera capte e reproduza com 

fidelidade as imagens, é utilizada para orientar a atenção do telespectador em direção a 

elementos que desempenham funções importantes na narrativa. Além disso, a luz transmite a 

atmosfera de um ambiente, o clima emocional de uma cena ou o horário em que ela se 

desenvolve. Segundo exemplifica Bonasio (2002), a iluminação em tons escuros cria efeitos 

de sentido de tensão, enquanto que, a iluminação em tons mais claros pode criar efeitos de 

sentido de felicidade e alegria, adequada a programas de humor, infantis e diurnos. Além 

disso, como a televisão é um meio bidimensional, que produz imagens com altura e largura, a 

profundidade precisa ser desenvolvida com o uso de iluminação, apoiando os resultados 

obtidos por meio dos ângulos de câmera e do cenário.  

O cenário é outro elemento da dimensão visual que contribui na conferência da 

atmosfera geral do programa. Seu desenho pode criar os mais variados efeitos de sentido. 

Muitas vezes, o uso do chroma key ajuda na composição do cenário do programa, operando 
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com um efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre outra através do anulamento 

de uma cor padrão, como, por exemplo, o verde ou o azul. A linguagem cromática tem, 

assim, papel importante na construção da realidade discursiva pretendida pela produção:   

As cores de um programa infantil devem ser brilhantes e vivas, sugerindo um 

ambiente agitado e cheio de energia. As cores de um programa jornalístico nunca 

devem competir com o apresentador pela atenção do público; devem, sim, passar a 

ideia de uma atmosfera responsável e séria (BONASIO, 2002, p. 316). 

Os sujeitos da cena, no percurso de transformação dos actantes em atores de uma 

narrativa, utilizam, dentre outros, como forma de expressão, um modo de interpretação, 

postura corporal e expressão facial, figurino e maquiagem, na tentativa de conferir existência 

aos personagens de uma narrativa que, assim, tornam-se sujeitos semióticos imbuídos do 

papel que nela desempenham.  

As linguagens dependentes dos meios técnicos, de captação de imagens, montagem e 

edição, também integram esse percurso de geração de significação e sentidos do texto 

televisual.  

Tendo em vista que os textos televisuais são construídos, do ponto de vista da 

expressão, a partir da justaposição de imagens emolduradas, os diferentes tipos de 

enquadramentos de câmera são empregados com diferentes funções: estabelecimento de foco 

temático e narrativo, definição de quem, dentre os participantes da cena, será mostrado em 

uma tomada; abertura ou fechamento da tomada; altura do ângulo da câmera, tamanho a ser 

conferido ao sujeito principal em relação à área de fundo, etc. Assim, os enquadramentos 

recuperam, conforme a decisão do produtor e por meio de diferentes recursos expressivos da 

ordem da plasticidade, algo que está em outro lugar, possibilitando, ou não, a composição de 

imagens em sua completude, abrangendo os elementos cênicos, profundidade de campo, luz e 

sombra, formas, perspectiva, linhas, pontos, coloração e uma grande lista de outros elementos. 

Como diz Aumont, o enquadramento se apresenta como a amostragem de um campo e, ao 

mesmo tempo, como um recorte. Assim, o sentido do enquadramento é o de “uma atividade 

do quadro que funda, também, o desequadramento [...] o quadro se define tanto pelo que ele 

contém quanto pelo que exclui” (AUMONT, 2011, p. 136).  

Considerando os objetivos de um texto televisual e os efeitos de sentido que se 

pretendem produzir, o enquadramento pode definir o quanto de informação à volta do 

acontecimento central deve ser mostrado. O plano de câmera, nessa perspectiva, pode operar 

com um campo de visão muito aberto, incluindo toda a área de ação, fazendo com que o 

sujeito principal fique pequeno com relação ao fundo (plano extremamente aberto); com um 
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campo de visão ligeiramente mais fechado, porém com o sujeito ainda dominado pela área de 

fundo (plano aberto); com um sujeito maior e mais dominante em relação à paisagem de 

fundo (plano médio); com o recorte apenas da cabeça e dos ombros do sujeito (close médio); 

com o sujeito como o foco principal de interesse, mas mantendo visível uma pequena porção 

do fundo (close-up); com o sujeito como o foco central do plano, permitindo que sua figura 

preencha toda a tela (close-up extremo) (BONASIO, 2002). Segundo Aumont (2008), o close 

é um mecanismo expressivo que altera o sentido de distância, levando o espectador e uma 

espécie de proximidade psíquica, a uma proximidade extrema, acentuando a superfície da 

imagem e o volume imaginário do objeto filmado e produzindo efeitos estéticos e discursivos 

específicos.  

Uma cena pode ainda contar, em sua composição, com vários planos de profundidade 

distinta, cuja articulação produz efeitos de sentido de profundidade. De forma geral, o 

elemento em primeiro plano é o mais forte na tomada, em razão de seu maior tamanho e 

destaque dentro do quadro. Esse domínio pode ser modificado pelo uso do foco seletivo, 

aprofundando o campo de visão.   

Já a perspectiva da cena refere-se à maneira como a lente articula a profundidade, a 

dimensão e as relações espaciais de forma a estabelecer um ponto de vista, uma forma de 

olhar, representando uma parcela das escolhas operadas pelo enunciador da narrativa. É, por 

meio da perspectiva, que um espaço pode parecer maior do que de fato é, com sujeitos mais 

poderosos e dominantes relativamente ao fundo (perspectiva curta); já seu ajustamento pode 

achatar os sujeitos, comprimindo a profundidade e equalizando o tamanho dos objetos de 

primeiro e segundo planos da imagem e sugerindo, por exemplo, pouca distância entre eles 

(perspectiva longa). A cena pode também ser captada de maneira a imitar a forma como seria 

percebida por olhos humanos, com profundidade e perspectiva que parecem normais 

(BONASIO, 2002).  

Certos ângulos de câmera produzem, da mesma forma, efeitos de sentido específicos. 

O ângulo normal é o que mais depende do sujeito a ser enquadrado, pois a câmera é 

posicionada na altura de seus olhos. O ângulo alto localiza a câmera acima do nível dos olhos, 

gravando o sujeito de cima para baixo (enquadramento em plongée). Nesse tipo de ângulo, o 

sujeito parece menor em tamanho e estatura, produzindo, muitas vezes, efeitos de sentido de 

solidão, impotência e perda de domínio, podendo, também, ser utilizado para a apresentação 

uma vista geral do ambiente filmado. O ângulo baixo posiciona a câmera abaixo do nível dos 

olhos (enquadramento em contre-plongée), aumentando o tamanho do sujeito e promovendo 
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efeitos de sentido de poder, domínio e dinamismo. Já a câmera inclinada, por sua vez, produz 

efeitos de sentido de movimento constante, desorientação, emoção, suspense ou irrealidade. 

A câmera subjetiva, por sua vez, mostra a cena do ponto de vista do sujeito. A câmera, dessa 

forma, estrutura-se como uma linguagem que pode, inclusive, assumir o lugar de um 

personagem ou até mesmo do telespectador, exibindo uma cena pelo olhar de um ator ou 

mesmo do próprio telespectador. 

A noção de movimento é fundamental na criação das cenas em televisão. Um dos tipos 

de movimento empregado é o dos sujeitos, ou objetos, em frente às câmeras: é o apresentador, 

por exemplo, que se move. Mas a ênfase aos elementos fundamentais de uma cena pode 

também ser alcançada por meio dos movimentos de câmera, tais como: (a) panorâmica (pan), 

em que a cabeça da câmera revolve horizontalmente em um pedestal fixo ou tripé, buscando 

posicionar um sujeito ou objeto mais para a esquerda ou mais para a direita, ou mesmo para 

acompanhar o sujeito em sua movimentação. O movimento mantém velocidade uniforme, 

parando com o sujeito bem enquadrado; (b) tilt, que produz uma inclinação da lente da 

câmera para cima e para baixo, sempre realizando movimentos verticais, diferenciando-se da 

panorâmica, em que o movimento é horizontal; (c) pedestal, cujo movimento é conferido pelo 

ajuste do pedestal, modificando a altura da câmera. Esse tipo de movimento, que pode exigir a 

utilização de uma grua, evita, por exemplo, ângulos não intencionais, altos e baixos, do 

sujeito. Diferencia-se do tilt porque esse inclina a lente para cima ou para baixo, sem alterar a 

altura da câmera; (d) dolly, que opera pela aproximação ou afastamento da câmera/tripé do 

sujeito ou do objeto, alterando seu tamanho de maneira mais natural e resultando na contínua 

mudança do conjunto de relações espaciais entre objetos (BONASIO, 2002, p. 266); (e) truck, 

que utiliza um movimento lateral da câmera e do tripé. A movimentação para a direita ou para 

a esquerda produz um efeito de sentido de inspeção, de observação. Diferencia-se da 

panorâmica porque ela muda o campo de visão horizontal da câmera partindo de um ponto 

fixo, enquanto o truck movimenta a própria câmera; (f) arco, que utiliza um movimento 

semicircular em truck para revelar um novo ponto de vista de trás do sujeito; (g) zoom, em 

que, embora o sujeito seja ampliado (zoom in) ou reduzido (zoom out) na imagem, a distância 

entre ele e a câmera permanece constante, diferenciando-se do dolly, em que é a câmera que 

se move para dentro ou para fora da cena (BONASIO, 2002).  

A utilização dessas variadas técnicas de expressão é, assim, fundamental na 

construção dessa da realidade discursiva a ser ofertada aos telespectadores: as escolhas 

empreendidas pela equipe de realização de um programa televisual operam, assim, sobre as 
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dimensões de áudio e vídeo, convocando os recursos técnicos de montagem e edição – 

sincronização de diálogos e trilha musical, ritmo e movimento conferidos à cena, etc., em 

conformidade com os objetivos do programa.   

Sim, porque a montagem, em televisão, também se constitui em um processo de ordem 

expressiva, tendo em vista os diferentes mecanismos e procedimentos de que se utiliza para a 

articulação das diversas linguagens na produção de um todo de sentido.  Nesse âmbito, ocorre 

a disposição, lado a lado, de dois elementos que produzem, pela sua articulação, um resultado 

específico, que não existiria se cada um deles fosse considerado isoladamente (AUMONT 

et al., 2002). Os sentidos de um plano dependem, assim, de sua correlação e articulação com 

seus planos adjacentes.  

A produção televisual, como forma estética que utiliza a imagem como um meio de 

expressão e cuja sequência constitui ela mesma uma linguagem (AUMONT et al., 2002), 

depende da montagem para promover a transição entre tomadas e conferir continuidade 

geográfica, cênica, narrativa, marcadamente por meio de cortes e outros procedimentos. A 

fusão, por exemplo, é utilizada na transição gradual entre tomadas, recorrendo à sobreposição 

temporária de uma imagem sobre a outra. Ao contrário do corte, a fusão ocupa espaço e 

tempo na tela. Certas combinações podem gerar efeitos de sentido de passagem do tempo ou 

de alteração de clima. Pode-se, por exemplo, “juntar uma cena de um carro velho e 

malconservado, à noite, entrando em uma oficina para ser reformado, em efeito fusão, e na 

cena seguinte o mesmo carro saindo da oficina, durante o dia, já reformado” (BONASIO, 

2002, p. 298). Outra técnica de transição, o fade consiste no acréscimo ou decréscimo gradual 

de uma imagem ou do áudio no vídeo, podendo ser usado para indicar uma passagem de 

tempo e/ou espaço. Mais artificial e passageiro do que o fade, o wipe é um efeito de transição 

em que uma tomada avança sobre outra sequência, separando um evento de outro, totalmente 

diferente, e chamando a atenção para a transição. A escolha da técnica de transição pode 

“fazer seu movimento parecer fluido e contínuo, ou interrupto e descontínuo” (BONASIO, 

2002, p. 126). 

A capacidade de simulação de uma situação abrange ainda, no âmbito da montagem, a 

perfeita articulação entre a imagem e o som. Assim, quando, na imagem, alguém se aproxima, 

o som deve ficar mais alto (intensidade do som), mas também deve tornar-se mais forte, mais 

nítido, mais perceptível e mais presente, contribuindo para a criação de efeitos de sentido de 

realidade de uma dada produção:  
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[...] dois senhores estão conversando, parados, em uma esquina de uma rua 

movimentada, enquadrados em plano geral. Ouviremos sons de buzinas e tráfego de 

pessoas, porém não ouviremos a conversa. À medida que a câmera de aproxima para 

um plano close-up, o som do tráfego diminui para segundo plano e a conversa 

poderá ser ouvida com mais definição (BONASIO, 2002, p. 185).  

Também cabe ao âmbito da montagem a inserção de elementos de grafismo televisual 

(graphics), reunindo recursos visuais – como design gráfico, lettering e logotipos, geralmente 

dinâmicos e tridimensionais – destinados à construção da identidade visual da emissora, do 

programa ou dos produtos anunciados, bem como à apresentação de créditos e todo tipo de 

elementos visuais que se sobrepõem às imagens capturadas pelas câmeras: 

O termo graphics compreende, em televisão, um conjunto bastante amplo de 

recursos, no qual se incluem títulos e créditos, toda sorte de textos e gráficos 

necessários dentro de um determinado programa (num telejornal, por exemplo, 

pode-se necessitar de mapas, reconstituições, esquemas, identificação de fontes, 

etc.), o material promocional da rede (chamadas para outros programas) e os spots 

de “identidade”, com o logo
2
 da empresa televisual (MACHADO, 2005, p. 200).  

Segundo Fechine (2009), é por meio dos procedimentos de montagem que se dá a 

sincretização: a montagem permite uma espécie de sutura, por meio da qual se estabelece a 

interdependência de todas as expressões. O sentido está, justamente, na articulação de todos 

os elementos, dando origem a uma forma única. Para a pesquisadora, “podemos hoje conceber 

a montagem tanto como um procedimento narrativo/discursivo (tematizações e 

figurativizações definidas no roteiro) quanto como procedimento técnico-expressivo 

(responsável no processo de edição pelo ritmo, por exemplo)” (FECHINE, 2009, p. 328).  

As relações entre as várias linguagens de manifestação dos discursos televisuais 

estabelecem-se, assim, por meio de correspondências/articulações entre elementos 

constituintes dos planos do conteúdo e da expressão das várias semióticas que compõem o 

texto sincrético audiovisual.  

Ainda um aspecto que deve ser considerado quando se pensa a respeito da 

configuração dos textos televisuais é a sua possibilidade de transmissão direta, em tempo real. 

Segundo Machado (2005, p. 125), “a televisão nasceu ao vivo, desenvolveu todo o seu 

repertório básico de recursos expressivos num momento em que ainda operava ao vivo e esse 

                                                           

2
 Convém destacar que o logo de uma emissora, além de ter um papel simbólico no que diz respeito à 

construção de sua identidade, constitui também um recurso utilizado para separar as unidades de programação 

dentro do fluxo contínuo da transmissão. Segundo Machado (2005), as emissoras em geral contam com 

versões diferentes do mesmo logo, podendo ser utilizadas, por exemplo, para separar os blocos ou anunciar a 

volta de um programa depois do intervalo comercial (versão mais curta) ou para anunciar o início de um novo 

programa (versão mais longa). Nesse sentido, a apresentação do logo ajuda a marcar as fronteiras entre os 

diferentes programas no fluxo televisual. 
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continua sendo o seu traço distintivo mais importante dentro do universo do audiovisual”. A 

transmissão direta ocorre, assim, quando o registro do conteúdo que se está enunciando e a 

visualização/audição do resultado final se dão simultaneamente.  

Na transmissão direta, em que não há um intervalo que possibilita aos realizadores a 

manipulação do material captado, eles precisam dar consistência a esse material no mesmo 

momento em que ele está sendo captado, não tendo condições de pré-visualização dos 

resultados antes que o produto chegue ao telespectador. Diferentemente do que acontece com 

os programas pré-gravados, em que todas as marcas da produção podem ser apagadas, na 

transmissão direta: 

não há como impedir que se manifestem no resultado final [...] os erros, as 

desconexões, as soluções apressadas e sem funcionalidade, quando não ocorre fato 

mais grave, como um acesso de tosse no apresentador ou um enquadramento 

inesperado que revela os bastidores, a girafa de microfone, a presença da câmera, ou 

qualquer coisa inominável (MACHADO, 2005, p. 131).  

Segundo Machado (2005), é muito comum, por exemplo, que as câmeras percam o 

motivo, desviando-se para fatos não essenciais da cena, pois nenhum método consegue 

permitir ao diretor adivinhar a configuração da cena seguinte, de modo que ele precisa intuir 

qual será o melhor quadro para a sucessão da imagem atual. Na transmissão direta, assim, o 

produto final é impregnado das marcas da imperfeição e da bruteza, pois todas as decisões 

necessárias à construção do enunciado televisual – sobre a posição e o movimento das 

câmeras, os enquadramentos, o zoom, a duração das tomadas,  os cortes, etc. – devem ser 

tomadas já com o programa no ar.  

Por outro lado, essas escolhas realizadas na transmissão ao vivo sempre pressupõem, 

segundo Eco (1984), uma manipulação, pois operam uma seleção dos eventos a serem 

focalizados em detrimento de outros, isto é, interpreta, devolvendo uma cena vista pelo 

diretor e não a cena em si – esta seria inatingível. 

De qualquer maneira, por sua precariedade e incontrolabilidade, a transmissão direta 

acaba por incorporar o aleatório e o imprevisível na construção do produto televisual, e, 

segundo Machado (2005), embora a repetição cotidiana dos mesmos padrões de programas 

tenda a automatizar as soluções, os realizadores da transmissão direta deveriam estar 

dispostos a “colocar entre parênteses os esquemas adquiridos à custa do hábito” para que 

seja possível “experimentar, em todas as suas consequências, as perspectivas abertas por 

essa modalidade de enunciação televisual” (MACHADO, 2005, p. 137).   
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Nessa perspectiva, os programas pré-gravados possibilitam maior comodidade técnica, 

mas, mesmo nesse caso, a produção e a edição podem atender às mesmas circunstâncias dos 

programas ao vivo: “as características básicas do programa ao vivo parecem contaminar o 

restante da programação televisual e imprimir as suas marcas de atualidade até mesmo nos 

produtos pré-gravados” (MACHADO, 2005, p. 126).  

No modelo ao vivo ou nos programas pré-gravados, como já se destacou, a forma de 

expressão dos textos televisuais é bastante complexa: a própria plataforma de exibição 

interfere em sua construção e na forma de interação simbólica que o telespectador estabelece 

com eles. Segundo Aumont et al. (2002), as relações construídas entre o telespectador e as 

imagens são reguladas pelo dispositivo de exibição da imagem, isto é, dependem do tipo de 

plataforma em que ela é veiculada, do espaço que essa imagem ocupa no dispositivo, do 

tempo de que ela dispõe para sua veiculação e daquele que ela representa. Os meios técnicos 

de produção, circulação e consumo, assim, além de funcionarem como linguagens que 

sobredeterminam as sonoras e visuais, medeiam também as relações entre enunciadores e 

enunciatários, impondo suas regras e interferindo na produção da significação e dos sentidos 

dos textos televisuais. 

2.3 GÊNEROS, SUBGÊNEROS E FORMATOS DOS TEXTOS-PROGRAMA 

Os textos televisuais contraem relações intertextuais de duas ordens – sintagmática e 

paradigmática. As relações sintagmáticas dão conta de suas articulações com outros textos aos 

quais eles recuperam e/ou respondem. As de caráter paradigmático – de semelhança ou 

dessemelhança – consideram o conjunto virtual de textos pelos quais eles poderiam ser 

substituídos, considerando uma série de categorias que podem reuni-los ao abrigo de 

determinados gêneros e subgêneros.  

Diversos autores têm-se preocupado com a questão dos gêneros televisuais, devido, de 

um lado, ao seu caráter interpelativo – o gênero é uma forma de endereçamento ao 

telespectador; e, de outro, ao fato de que eles facilmente hibridizam-se na realização dos 

produtos televisuais. Além disso, segundo Vilches (1996), o estudo dos gêneros televisuais 

pode revelar tendências culturais e artísticas que, por sua vez, expressam efeitos sociais e 

ideológicos.  

Para Machado, o gênero é “uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma 

determinada linguagem, um certo modo de organizar ideias, meios e recursos expressivos 

[...] de modo a garantir a comunicabilidade dos produtos” (MACHADO, 2005, p. 68). O 
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gênero, assim, orienta todo o uso da linguagem no âmbito de um determinado meio. Isso não 

o torna, por outro lado, conservador: as tendências que preferencialmente se manifestam em 

um gênero não se conservam permanentemente; ao mesmo tempo em que buscam garantir 

certa estabilização, estão em transformação contínua. Dessa forma, “o gênero sempre é e não 

é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e se renova [...] em 

cada obra individual de um dado gênero” (MACHADO, 2005, p. 69). 

O pesquisador explica que a televisão abrange um conjunto amplo de eventos 

audiovisuais que podem ter em comum somente o fato de a imagem e o som serem 

produzidos eletronicamente e transmitidos de um local a outro também por via eletrônica: 

apesar de existirem modalidades relativamente estáveis de organização dos recursos 

expressivos da televisão, seus conteúdos verbais, figurativos, narrativos e temáticos; de 

haverem esferas de intenções mais ou menos definidas, no interior dos quais os enunciados 

televisuais podem ser codificados de forma relativamente estável, esses enunciados “são 

apresentados aos espectadores numa variabilidade praticamente infinita” (MACHADO, 

2005, p. 70).   

Tanto Machado (2005) quanto Souza (2004) compreendem o gênero televisual como 

uma estrutura geral definida por recorrências que caracterizam um determinado conjunto de 

programas. Então, o telejornal, a telenovela e o programa de auditório seriam, para eles, 

exemplos de gênero televisual. Já para Duarte (2004a), esses seriam exemplos do que ela 

denomina subgênero, já que, pela sua concepção – que é a adotada na presente tese –, os 

gêneros televisuais têm uma conotação mais ampla, definindo-se e distinguindo-se entre si 

pela presença de traços semânticos comuns capazes de abrigar um conjunto amplo de 

produções que partilham algumas poucas categorias em comum, correspondendo a um 

modelo de expectativa e a uma primeira mediação entre produção e recepção, que toma como 

referência o tipo de realidade discursiva e o regime de crença proposto pelo programa ao 

telespectador. Nessa perspectiva, Duarte (2004a) propõe a existência de três arquigêneros: o 

factual, o ficcional e o simulacional, que se constituiriam em realidades discursivas diversas.  

São, assim, três os tipos de realidade discursiva com que operam os programas 

televisuais: a metarrealidade, da ordem do factual, é aquele tipo de realidade discursiva que 

toma por base acontecimentos do mundo real sobre os quais a tevê não detém controle, ou 

seja, exteriores ao meio (documentários, telejornais, entrevistas, reportagens, apresentações 

esportivas); a suprarrealidade, da ordem do ficcional, é aquele tipo de realidade discursiva 

que está, antes de tudo, comprometida com a coerência interna do discurso, mas que, embora 
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não tenha compromisso direto com o mundo exterior, toma-o como referência (telenovelas, 

seriados, minisséries); já a pararrealidade, da ordem do simulacional, é aquele tipo de 

realidade discursiva que toma como referência “um mundo paralelo, cujos acontecimentos 

são artificialmente construídos no interior do próprio meio” (DUARTE, 2004a, p. 83), 

correspondendo a acontecimentos provocados na/pela própria televisão (reality shows, jogos) 

e sobre os quais ela detém o controle.  

Cada uma dessas realidades discursivas, caracterizadora de um desses gêneros 

televisuais, propõe ao telespectador um tipo distinto de regime de crença. O factual, que toma 

como referência o mundo natural, exterior à mídia, operando com a metarrealidade, 

compromete-se com a veridicção, com a fidelidade aos acontecimentos relatados; o ficcional, 

embora também tome como referência, em princípio, o mundo natural, movimenta-se na 

suprarrealidade, comprometendo-se com a verossimilhança, isto é, com a coerência interna do 

discurso produzido – “nós exigimos da ficção que ela respeite uma regra: a da coerência com 

o universo criado, com os postulados e as propriedades que o fundam” (JOST, 2004, p. 37); 

já o simulacional, que toma como referência um mundo paralelo, construído no interior do 

próprio meio, movimentando-se em uma pararrealidade, também se compromete com a 

veridicção ou, mais do que isso, com a “equivalência entre o real paralelo e sua visibilização 

plena” (DUARTE, 2004a, p. 83).  

A esses três gêneros, acresce-se ainda o promocional, que, podendo tomar como 

referência, simultaneamente, esses três tipos de realidades discursivas, opera com uma 

plurirrealidade, comprometendo-se com a promoção de ideias, conceitos, hábitos, atitudes, 

produtos, serviços, imagem, marcas (DUARTE; CASTRO, 2014b). O gênero promocional em 

televisão, segundo Castro (2012), estrutura-se a partir de uma lógica mercadológica, visto que 

seu interesse é a obtenção de vantagem, lucro, podendo atualizar-se via diferentes subgêneros, 

que articulam m conjunto de categorias que, combinadas, manifestam-se como formatos: “a 

função dos diferentes formatos é atestar as possibilidades do discurso promocional televisual 

e o alto poder de propagação e de credibilidade que alcança no panorama da sociedade 

brasileira” (CASTRO, 2007, p. 128-129).  

O gênero promocional tem uma variante que é a autopromoção, publicidade que, no 

caso específico da televisão, a própria emissora faz de sua imagem, marca, produtos, 

profissionais, etc. Segundo Castro (2009), a preocupação com o falar sobre si mesmo 

contamina a grade de programação e cada vez mais se evidencia como uma das características 

marcantes da produção televisual. A pesquisadora lembra que qualificação e bom 
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desempenho são condições essenciais para a valorização do espaço e para a captação dos 

anunciantes: “se, por parte do anunciante externo, o espaço qualificado é terreno fértil para a 

consagração de uma marca ou produto; por parte da televisão, a imagem positiva junto ao 

público aumenta a credibilidade e eleva os índices de audiência” (CASTRO, 2009, p. 58). 

Os gêneros televisuais atualizam-se sob a forma de subgêneros e realizam-se 

adotando/propondo distintos formatos. O subgênero, enquanto estrutura geral, “preexiste à 

realização efetiva de qualquer produto televisual, fazendo parte de um fundo de 

conhecimento comum que se constitui no conjunto de regularidades e expectativas que o 

definem enquanto prática cultural e discursiva” (DUARTE, 2010, p. 11), podendo agrupar 

diferentes programas. O subgênero programa de auditório, foco deste estudo, também 

pressupõe uma estrutura mais geral, caracterizadora desse tipo de produto, organizando-se a 

partir da presença de alguns elementos comuns, que inclusive não se limitam à presença de 

um apresentador e à participação obrigatória de uma plateia. Nessa perspectiva, uma 

caracterização dos programas de auditório em relação ao seu modelo mais geral de texto, 

responsável pela configuração desse tipo de produção, é apresentada com maior 

aprofundamento na seção 6.  

Se o subgênero é capaz de agrupar diferentes programas, o formato diferencia entre si 

os programas pertencentes a um mesmo subgênero, podendo inclusive articular, no interior de 

um único programa, diferentes gêneros e subgêneros. Segundo Jost (2007), a noção de 

formato tem a ver, em primeiro lugar, com a determinação de uma emissora de responder a 

demandas de sua programação. Em segundo lugar, com a necessidade de que o programa a ser 

exibido caracterize-se por uma série de traços estruturais, ou parâmetros, que “permitam aos 

diferentes sujeitos envolvidos na concepção e na produção refazer indefinidamente um 

produto reprodutível” (JOST, 2007). O autor frisa que o formato deve ser distinguido da 

noção de conceito, que somente designa a ideia que está na base de uma emissão. Toma como 

exemplo o conceito de confinar jovens e observá-los em seu cotidiano, podendo ser abordado 

de formas variadas: 

Os candidatos podem ser desconhecidos e condenados à exclusão até o final (Big 

brother), obrigados a constituir um casal (Loft story), escolhidos em diferentes 

países no meio estudantil (Nice people) ou divididos em dois apartamentos (Les 

Co-locataires). Em todos esses casos, o princípio de base é permanente, só as regras 

e a estruturação das emissões mudam (JOST, 2007, p. 78).  

Porém, ainda que o formato designe uma série de parâmetros a serem seguidos com 

vistas a manter a identidade de um programa, ele também é permeável às mudanças, ou seja, a 
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emissora pode testar diferentes elementos de uma semana a outra para melhorar determinados 

aspectos que desagradam o telespectador. Daí por que versões nacionais de formatos 

internacionais podem ser consideravelmente desviadas, de forma a se adaptarem à cultura 

local (JOST, 2007).  

Se há um conjunto de regularidades e expectativas que preexistem à realização efetiva 

de um determinado subgênero, então, como distinguir os programas pertencentes a ele? 

Procurando auxiliar nessa distinção, Duarte (2004a, 2005, 2007b, 2009, 2010, 2012a, 2013a, 

2014b, 2015a, dentre outras produções) propôs uma terceira categoria, o tom, cujos conceitos 

são apresentados na seção 3. Visto que o formato é um modo de organização responsável pela 

identidade de um determinado programa, passando pela escolha de temáticas, formas de 

estruturação, caracterização dos protagonistas, organização dos cenários, definição das 

estratégias discursivas a serem empregadas, é também no contexto do formato que os 

realizadores atribuem uma combinatória tonal que deve ser mantida no decorrer nas emissões. 

Posto que o conceito de tom é essencial para o desenvolvimento da reflexão que 

perpassa a tese, a próxima seção propõe-se a detalhar o dispositivo discursivo de tonalização.  
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3 TONALIZAÇÃO DO DISCURSO: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO 

A presente seção propõe-se a examinar com atenção o dispositivo discursivo de 

tonalização, já mencionado na seção anterior, mas que, pela relevância assumida nesta 

investigação, merece um estudo mais detalhado. Assim, na sequência, procura-se analisar o 

uso que estudiosos e críticos em televisão fazem do termo tom, para, posteriormente, 

descrever o que Duarte concebe como processo de tonalização do discurso, pois, reitera-se, o 

tom é um conceito chave para o desenvolvimento da reflexão que perpassa a tese.  

3.1 UTILIZAÇÃO DO TERMO TOM 

Profissionais do mercado de produção televisual e estudiosos – teóricos e críticos 

especializados em televisão –, ao analisarem os produtos televisuais, referem-se ao tom dos 

programas. Aliás, um breve levantamento feito junto a sites que tratam da televisão brasileira 

permite exemplificar esse permanente emprego do termo tom para qualificar esse tipo de 

produção. Se não, vejam-se alguns desses empregos, referentes, no caso, especificamente aos 

programas de auditório:  

 “O responsável pelas rédeas curtas de Ratinho é o diretor Carlos Amorim, que 

vem travando uma batalha constante pela definição do tom do programa” – 

sobre Programa do Ratinho, SBT (Estadão, 29 abr. 2009 – on line). 

 “Para divulgar o Na Moral, a Central Globo de Comunicação já começa a 

veicular os teasers de uma campanha publicitária, que fazem chamadas para 

dar uma noção do tom do programa, com frases como „Aqui, até o preconceito 

vai ser tratado sem preconceitos‟” [...] – sobre Na Moral, TV Globo (Meio & 

Mensagem, 15 jun. 2012 – on line). 

 “[...] eu sempre deixei claro qual é o tom do programa. Eles sabem muito bem 

quem eles estão contratando, toda a liberdade de piada foi pré-conversada” – 

sobre The Noite com Danilo Gentili, SBT (Notícias da TV, 02 jan. 2014 – on 

line).  

 “O tom do programa também lembrou o jornalístico sensacionalista da 

Record. Seis crimes foram exibidos em apenas 20 minutos [...]” – sobre Tá na 

Tela da Band com Luis Bacci, Band (Notícias da TV, 04 ago. 2014 – on line).  

  “Babados, xotes e xaxados dão o tom do Amor & Sexo desta quinta-feira, dia 

27” – sobre Amor & Sexo, TV Globo (Área Vip, 27 nov. 2014 – on line).  
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 “[...] supostamente porque a dona Maria de Fátima não gostou nada da 

recepção e muito menos do tom do programa” – sobre Esquenta!, TV Globo 

(Quem te viu, quem TV, 29 nov. 2014 – on line).  

 “Já no palco, música e humor vão dar o tom do programa” – sobre Gugu, 

Record (Notícias do Dia, 06 abr. 2015 – on line).  

 “O telespectador é que dá o tom do programa” – sobre Programa Raul Gil, 

SBT (Notícias & Mais, 05 dez. 2015 – on line).  

 “Música, diversão e um bate-papo animado sobre questões da atualidade dão 

o tom do programa de auditório Altas Horas, comandado pelo apresentador 

Serginho Groisman” – sobre Altas Horas, TV Globo (Globo Internacional, 

13 fev. 2016 – on line). 

 “Sem aliança, Fátima Bernardes não comenta divórcio no 'Encontro': 

apresentadora manteve o tom do programa e não fez declarações sobre a 

separação” – sobre Encontro com Fátima Bernardes, TV Globo (Uai, 30 ago. 

2016 – on line). 

 “Com a sensualidade bastante explorada no palco do humorístico, Aline não 

se sente bem com o tom do programa, que segundo ela, é machista” – sobre 

Pânico na Band, Band (Fama ao Minuto, 15 dez. 2016). 

 “O Programa do Porchat segue uma linha leve e bem-humorada, 

equilibrando-se entre o entretenimento e a informação com um toque de 

irreverência que dá o tom do programa” – sobre Programa do Porchat, 

Record (RicMais, 28 jul. 2016 – on line).  

 “Na segunda noite de Audições às Cegas do The Voice Brasil, a emoção, mais 

uma vez, deu o tom do programa” – sobre The Voice Brasil, TV Globo 

(GShow, 28 set. 2017).  

 

Mas, embora realizadores e estudiosos refiram-se ao tom como elemento 

caracterizador de diferentes programas, muito poucos investigadores preocupam-se com uma 

definição mais precisa desse conceito.  

3.2 REFERÊNCIAS AO TOM 

Alguns estudiosos de televisão, tais como Jost (1999, 2010), Floriano (2006), Gomes 

(2006) e Martín-Barbero (2001), referem-se ao tom, falam de suas funções, ainda que não 
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precisem seu conceito, até mesmo por admitirem a dificuldade de definição desse 

dispositivo/categoria, o que dificulta torná-lo operacional.  

Floriano (2006) menciona que os profissionais do meio televisivo utilizam o termo 

tom para se referirem a uma característica essencial dos programas televisuais. Para ele, o tom 

tem a ver com um estilo particular, com as ferramentas genéricas aplicadas por um programa 

e com as óticas por ele adotadas. O termo, segundo o autor, relaciona-se “com las maneras y 

modos expresivos que se utilizan em la construcción do relato” (FLORIANO, 2006, p. 4).  

O pesquisador enfatiza ainda que, para dar corpo a uma produção televisual, os tons 

podem combinar-se entre si, e que “lo fundamental es que el tono se articule armónicamente 

com los componentes narrativos, con los rasgos formales y con los temas basicos” 

(FLORIANO, 2006, p. 4) de uma produção. Floriano (2006) destaca que o primeiro capítulo, 

ou a primeira emissão de um programa deve evidenciar de pronto e eficazmente as escolhas 

tonais que presidirão a obra.  

O estudioso francês François Jost, especialista em televisão, acredita que o tom seja 

um elemento muito relevante nas produções televisuais. Segundo ele, além de outras funções, 

o tom indica o que o receptor deve esperar da produção: “aujourd‟hui plus qu‟hier, chaque 

début d‟émission annonce le ton qui va y dominer: il y aura des rires et des larmes, des 

„surprises‟, la révélation de secrets ou de la vérité”
3
 (JOST, 1999, p. 28). Aliás, na 

perspectiva de Jost (1999), o tom é também uma das dimensões constitutivas da marca de 

uma emissora, podendo, por exemplo, distinguir as ficções produzidas pelos diferentes canais: 

Todas elas têm séries policiais e muitas contam a mesma história: isso que prende os 

telespectadores a essa ou àquela série decorre do mesmo processo: ama-se o humor 

do Dr House, a gentileza dos personagens de PJ ou o cinismo do inspetor Rovère, no 

Boulevard du Palais (JOST, 2007, p. 66).  

Em seu livro Compreender a televisão, Jost (2007), refere os estudos sobre o tom 

desenvolvidos por Duarte (2004, 2010), reconhecendo que a definição do termo ainda é 

largamente negligenciada pelos pesquisadores, embora muitos profissionais recorram a ele 

para falarem das produções televisuais. O autor explica que o tom não está diretamente ligado 

ao mundo – real, lúdico ou fictivo – representado em um programa de televisão: um jogo, por 

exemplo, não necessariamente tem um tom lúdico. Em outras palavras: 

                                                           

3
 Tradução livre: “Hoje mais do que ontem, cada transmissão anuncia o tom dominante: haverá risos e 

lágrimas, „surpresas‟, revelação de segredos ou da verdade”. 
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O fato de uma emissão enviar a um mundo – real, fictivo ou lúdico – não prejulga a 

maneira como ela realiza esse ato. Da mesma forma como um professor pode ser 

muito sério ou privilegiar o humor, uma emissão pode se referir à realidade ou à 

ficção, sob vários tons (JOST, 2007, p. 65).  

Segundo Jost (2007), o tom ancora-se principalmente nos personagens, no caso da 

ficção, ou nos apresentadores, nas emissões que advêm do mundo real e lúdico.  Para o autor, 

“ce ton caractérise souvent l‟animateur et constitue une des dimensions de la marque qu‟il 

incarne, au point que des genres aux dispositifs différents finissent par se ressembler” 
4
 

(JOST, 1999, p. 28). 

Uma outra abordagem, que reitera as proposições de Jost sobre o direcionamento do 

tom ao receptor, advém dos estudos realizados por Gomes (2006) que, ao construir a 

definição de modo de endereçamento, convoca a noção apresentada por Morley e Brundson, 

para quem modo de endereçamento “designa as específicas formas e práticas comunicativas 

que constituem o programa, o que teria referência dentro da crítica literária como o seu 

„tom‟ ou o seu „estilo‟” (MORLEY; BRUNDSON, 1999, p. 262, apud GOMES, 2006, 

p. 109). A pesquisadora enfatiza que o conceito de modo de endereçamento pressupõe que 

qualquer produção orienta-se em direção ao receptor e que essa orientação se traduz em 

grande parte pelo apelo que o programa faz aos telespectadores. O modo de endereçamento de 

um telejornal, por exemplo, distingue-o dos demais, levando-o “não apenas à imagem da 

audiência, mas ao estilo, às especificidades de um determinado programa” (HARTLEY, 

2001, apud GOMES, 2006, p. 111).  

O conceito de modo de endereçamento diz respeito, assim, a uma forma de dizer 

específica que reflete o direcionamento de um programa para o seu receptor, estabelecendo 

uma relação de interdependência entre emissores e receptores na construção do sentido de um 

produto televisivo. Em outros termos, refere-se “ao modo como um determinado programa se 

relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, que o identifica e o 

diferencia dos demais” (GOMES, 2006, p. 111).  

Na perspectiva de Gomes (2006), a noção de tom está relacionada, portanto, a 

atributos distintivos de um programa e à função que tais atributos exercem no estabelecimento 

de relações com a audiência.  

Também Martin-Barbero (2001), como Jost, emprega o termo tom, mas desta vez 

direcionado especificamente a animadores e/ou apresentadores de programas, a quem 

                                                           

4
 Tradução livre: “Esse tom caracteriza frequentemente o apresentador e constitui uma das dimensões da 

marca que ele representa, ao ponto em que gêneros em dispositivos diferentes terminam por se assemelhar”. 
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compete a função de fornecer o clima exigido pelo programa de forma a interpelar os 

telespectadores: “mais do que um transmissor de informações, é na verdade um interlocutor, 

ou melhor, aquele que interpela a família convertendo-a em seu interlocutor” 

(MARTIN-BARBERO, 2001, p. 306). A figura e o comportamento dos apresentadores, nos 

quais as emissoras investem, têm, assim, papel considerável na expressão do tom de um 

programa.  

3.3 ORIGENS DO TERMO TOM 

A reflexão sobre o conceito de tom parte de uma recuperação dos sentidos do termo, 

da forma como ele é tratado na gramática de outras linguagens, tais como a verbal oral, a 

musical e a cromática.  

Os estudos estritamente linguísticos concebem o tom e a entonação como conteúdos 

concernentes à prosódia
5
, que se dedica ao estudo de unidades do plano da expressão – os 

prosodemas – que vão além da dimensão dos fonemas. A prosódia comporta o inventário das 

categorias prosódicas, dentre as quais se podem citar fenômenos como a acentuação, a 

entonação, o ritmo, o ruído e as pausas. Esses traços prosódicos geralmente são considerados 

marginais, enquanto outros atributos, como timbre
6
, altura

7
, intensidade

8
 e duração

9
 

normalmente são reconhecidos no estudo dos sons da linguagem.  

Duarte destaca que os prosodemas não se satisfazem somente em desempenhar a 

função discriminatória que caracteriza os fonemas: “alguns dentre eles aparecem como 

                                                           

5
 A prosódia é subcomponente da fonologia e da fonética.  

6
 O timbre explica-se como a qualidade sonora da voz; diferentes vozes produzem diferentes sons, embora da 

mesma altura e intensidade (PRIBERAN, 2015). Segundo Piccolotto e Soares (2012), alguns estudiosos se 

referem ao timbre como o maior determinante da qualidade da voz, chegando a afirmar que é essa 

característica que difere uma voz da outra. As autoras destacam que a voz é um atributo altamente pessoal e 

constituída de diversos fatores que interagem, sofrendo interferência de fatores físicos (tamanho e forma da 

caixa torácica, comprimento, grossura e densidade das pregas vocais, grossura e textura dos ressonadores, 

etc.), psicoemocionais (dinamismo emocional e intelectual, estados de tensão, medo, ansiedade, insegurança, 

excitação, etc.) e culturais (normas do grupo social). 
7
 A altura explica-se como “a impressão auditiva subjetiva da frequência ou o número de vibrações por 

segundo” (PICCOLOTTO; SOARES, 2012, p. 46) de ondas sonoras iniciadas com o impulso do ar. A altura, 

estabelecida a partir do momento em que a onda sonora deixa a laringe, pode variar com o sexo, a idade e 

outras características do indivíduo, uma vez que tem sua causa nas dimensões e na tensão das pregas vocais. 
8
 A intensidade explica-se como o efeito do som sobre o ouvido em termos de forte ou fraco determinado pela 

força e duração do impulso do ar e do fechamento glótico e por fatores conjugados dos ressonadores 

(PICCOLOTTO; SOARES, 2012). 
9
 A duração de um som explica-se como a percepção que se tem do seu tempo de emissão: “no que diz respeito 

aos sons da fala, dificilmente obtém-se uma tensão constante dos órgãos de fonação e assiste-se geralmente à 

modificação da qualidade de um som prolongado” (DUARTE, 2015a, p. 3). 
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categorias morfológicas, morfossintáticas, ou sintáticas. A entonação, por exemplo, pode ser 

considerada constituinte de frase” (DUARTE, 2014b, p. 53).  

Alguns desses elementos fônicos – como é o caso da entonação – não só se constituem 

em categorias sintáticas, como assumem diferentes funções:  

distintiva, na medida em que permitem diferenciar duas unidades significativas; 

demarcativa ou delimitativa, quando possibilitam reconhecer os limites de uma 

palavra ou, mais geralmente, de qualquer unidade linguística; culminativa, quando 

permitem [...] notar dentro de um enunciado a presença de um certo número de 

articulações importantes, facilitando assim a análise da mensagem (DUARTE, 

2014b, p. 53, grifos da autora).  

A entonação pode assim ser considerada como um prosodema suscetível de ser 

portador de sentido, articulando-se em categorias semânticas como euforia/disforia ou 

aprovação/recusa. Ela pode desempenhar determinadas funções que ultrapassam o nível da 

palavra, atuando em nível do enunciado e/ou do texto. A entonação significa a partir do 

momento em que há uma modificação na curva de inflexão normal. 

Uma das funções pragmáticas mais atribuídas ao tom é a modal, que contribui e 

eventualmente determina, na ausência de outros índices, a modalidade da frase, isto 

é, a força ilocutória que deve ser atribuída ao que está sendo enunciado (declaração, 

interrogação, ordem) (DUARTE, 2015a, p. 5). 

Os aspectos prosódicos apontam, assim, para valores semânticos, constituindo-se, 

muitas vezes, em formas de tradução da atitude do enunciador frente ao que está sendo 

enunciado, ou de indicação ao interlocutor de como ele deve proceder diante do que ouve.  

Na linguagem musical, uma das acepções conhecidas do conceito de tom
10

 refere-se 

ao espaço tonal em que se movimenta uma peça, estando ligado à melodia e à harmonia. 

Nessa perspectiva, o tom é considerado uma tonalidade, ou seja, como uma  

propriedade do sistema musical que correlaciona todos os sons percebidos (alturas) a 

um som principal (tônica). Chama-se tom a esse centro tonal, lugar da tônica. Todo 

tom pertence a uma escala, cuja denominação advém do primeiro som. Todas as 

alturas têm, assim, seu valor no sistema a partir da relação com a tônica, o que faz de 

tonalidade e sistema tonal sinônimos (DUARTE, 2014b, p. 54).  

O tom do discurso musical corresponderia, então, ao valor da tônica, em torno do qual 

todos os demais sons se organizam. Já o processo por meio do qual uma música muda de 

                                                           

10
 A segunda acepção, que não interessa tanto a este trabalho, tem um caráter intervalar, constituindo-se na 

medida de um tom ou de meio tom (semitom) entre os sons de uma escala. 
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tom – tonalização – opera por modulação, que pode ser definida como a passagem de uma 

tônica anterior a uma posterior (DUARTE, 2014b).  

A concepção de tom da linguagem musical serve-se de algumas categorias a partir das 

quais ele pode ser apreendido e observado: andamento, ritmo, gradação, timbre. Assim,  

na linguagem musical, o tom diz respeito a traços de expressão que correlacionam 

sons, enquanto altura (grave vs agudo), volume (fraco vs forte), timbre (atributos 

dos sons), ritmo (quantidade de tempo de cada som), a um centro tonal (tônica). 

Mas esses traços tonais de expressão que correlacionam sons, têm um valor de 

significação, isto é, são portadores de sentidos de conteúdo que, embora difusos e 

genéricos, podem-se traduzir como alegria vs. tristeza, seriedade vs. brincadeira, 

vida vs. morte, leveza vs. peso, entre outros (DUARTE, 2014b, p. 55, grifos da 

autora). 

O tom tem, dessa forma, um valor de significação no discurso musical, ou seja, ele é 

portador de sentido. Santos, Oliveira e Oliveira (2016) consideram possível prever quais 

sentimentos determinada canção pode despertar, e recorrem ao trabalho do compositor alemão 

Johann Mattheson (1671-1764) que, no século XVI, identificou vínculos entre sensações 

afetivas e tonalidades musicais, criando a Teoria dos Afetos. O compositor, na obra Der 

vollkommene Capellmeister, estabelece relações entre tonalidades e afetos, tais como 

apresentadas no Quadro 1. Segundo o que se pode observar, as tonalidades maiores poderiam 

soar mais alegres, enquanto as menores poderiam soar mais tristes.  

A esse respeito, vale citar um projeto desenvolvido e disponibilizado em um canal do 

You Tube pelo músico ucraniano Oleg Berg, que se propõe a operar mudanças na tonalidade 

de canções famosas, alterando-as de forma a transpor para menores as escalas maiores das 

músicas, e vice-versa, adaptando os acordes e manipulando a melodia da voz e dos 

instrumentos, para que se encaixem na nova escala proposta. Os resultados que divulga 

mostram que uma música leve como Don‟t worry, be happy, originalmente leve e serena, 

pode tornar-se triste e pesada, quando executada em escalas menores, e o tema da série Game 

of Thrones, originalmente pesado e tenso, pode tornar-se alegre e exuberante quando 

executado em escalas maiores (BERG, s/d).  

 

Quadro 1 – Afetos relacionados a tonalidades específicas, segundo Johann Mattheson 

(continua) 

Tonalidades Afetos Tonalidade Afetos 

Ré menor 
Devoção, calma, 

fluência, grandiosidade 
Sol maior 

Atração, empatia, 

desinibição, extroversão 

Sol menor 
Serenidade, amabilidade, 

vivacidade 
Dó menor Amabilidade, tristeza 
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Quadro 1 – Afetos relacionados a tonalidades específicas, segundo Johann Mattheson 

(conclusão) 
Tonalidades Afetos Tonalidade Afetos 

Lá menor 

Lamento, 

respeitabilidade, 

serenidade 

Fá menor 
Suavidade, serenidade, 

profundidade, peso 

Mi menor Aflição, tristeza, peso Si bemol maior Diversão, exuberância 

Dó maior Rudeza, atrevimento Mi bemol maior Patetice 

Fá maior Beleza de sentimentos La maior Paixão, lamento, tristeza 

Ré maior 
Profundidade, 

intensidade, teimosia 
Mi maior Desespero 

Si menor Bizarrice, melancolia Fá sustenido menor Tristeza, aflição 

Fonte: Adaptado de Santos, Oliveira e Oliveira (2016). 

 

A linguagem da cor também recorre sistematicamente ao conceito de tom, 

empregando-o “tanto para referir um atributo da própria matéria, perceptível quando a luz 

incide sobre ela, quanto para designar a sensação consciente de um observador, cuja retina 

se acha estimulada por energia radiante” (DUARTE, 2014b, p. 55). Considera-se o tom, 

assim, em duas perspectivas distintas: a da cor-luz (projetada) e a da cor-pigmento (refletida), 

constituindo-se na dimensão da cor referente à maior ou à menor quantidade de luz nela 

projetada e permitindo definir e distinguir as cores entre si: “a tonalidade é resultante da 

proporção das cores componentes ou das agregadas. Essas gradações são chamadas escalas 

tonais, medidas pela presença vs ausência. O verde amarelado e o verde azulado, por 

exemplo, são diferentes tonalidades do verde” (DUARTE, 2014b, p. 55). O tom, dessa forma, 

é a variação qualitativa da cor, englobando tanto as cores primárias quanto as compostas 

(FARINA; PERES; BASTOS, 2011).  

Diferentes tons podem transmitir diferentes e variáveis sentidos à mente humana. Com 

isso se quer dizer que também na linguagem das cores,  

o tom pode ser compreendido ora como um traço de expressão, resultante da maior 

ou menor luminosidade que se projeta sobre algo, ora como um traço de conteúdo, 

quando se fala da temperatura das cores. Evidentemente que, no caso das cores, os 

sentidos a elas atribuídos nunca serão resolvidos por um catálogo fixo de símbolos 

de cor. A inteligibilidade emocional e a função da cor são decorrentes da ordem 

natural de apresentação de uma imagem, não existindo, dessa forma, 

correspondências absolutas entre as cores em geral e seus sentidos de conteúdo 

(DUARTE, 2014b, p. 55). 

Qualquer análise a respeito dos efeitos de sentido provocados pelas cores deve ter em 

conta, segundo Farina, Peres e Bastos (2011), que elas provocam sensações polarizadas, ou 

seja, ora podem ser positivas, ora negativas. O branco, por exemplo, é, no Ocidente, um signo 

do bem, da paz, da vida e da harmonia; no Oriente, de tristeza, de morte, do nada, do fim.   
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Mesmo assim, costuma-se aceitar que cores distintas proporcionam estados de ânimo 

específicos. Segundo Fraser (2007, p. 48), para propor a sua Teoria das Cores, Goethe as 

estudou por meio de “observações da percepção humana em lugar da física da luz, [...] 

explorando simultaneamente o contraste, a imagem residual, a cor das sombras e o efeito da 

iluminação sobre os objetos”, relacionando assim as cores a estados emocionais. 

As sensações oferecidas pelas cores podem intencionalmente ser consideradas em seu 

uso, nesse sentido, de forma a traduzir sentidos que vão, por exemplo, da harmonia à tensão 

(FARINA; PERES; BASTOS, 2011). Assim, “as cores do lado positivo são amarelo, 

amarelo-avermelhado (laranja), vermelho avermelhado [...]. Elas são estimulantes, vivazes, 

ativas” (GOETHE, 1993, p. 140). Essas cores são mais conhecidas como quentes 

(PEDROSA, 2006), e, de fato, geralmente são associadas a sentidos de vibração, estímulo, 

dinamicidade e proximidade. Já as cores do lado negativo (ou frias) são azul, azul-

avermelhado e vermelho-azulado, e proporcionam sentimentos de inquietação, ternura e 

nostalgia (GOETHE, 1993), mas também traduziriam sentidos de suavidade, estaticidade, 

retração, afastamento.  

Farina, Peres e Bastos (2011) estudam uma série de efeitos de sentido atribuídos às 

cores, que se encontram sistematizados no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Efeitos de sentidos atribuídos às cores 

(continua) 

Cor Associação material Associação afetiva 

Branco 
Batismo, casamento, neve, cisne, 

areia clara, etc.  

Ordem, simplicidade, limpeza, 

otimismo, inocência, despertar, 

divindade, estabilidade, etc. 

Preto 
Noite, fim, sombra, carvão, 

enterro, etc.  

Nobreza, elegância, seriedade, 

miséria, pessimismo, tristeza, 

intriga, melancolia, etc.  

Cinza 

Pó, chuva, neblina, máquinas, 

cimento, mar sob tempestade, 

edificações, etc.  

Sabedoria, velhice, passado, 

aborrecimento, tédio, tristeza, 

desânimo, etc.  

Vermelho  
Vida, sol, fogo, sangue, rubi, 

cereja, feridas, lábios, mulher, etc.  

Coragem, esplendor, paixão, 

vulgaridade, calor, violência, 

dinamismo, força, sensualidade, 

etc.  

Laranja 

Outono, pôr do sol, chama, calor, 

robustez, aurora, agressão, 

competição, etc.  

Desejo, sexualidade, força, 

luminosidade, energia, alegria, 

senso de humor, prazer, etc.  

Amarelo 

Flores grandes, palha, luz, topázio, 

verão, limão, chinês, terra argilosa, 

etc.  

Conforto, ciúme, orgulho, 

esperança, idealismo, egoísmo, 

espontaneidade, originalidade, etc.  
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Quadro 2 – Efeitos de sentidos atribuídos às cores  

(conclusão) 

Cor Associação material Associação afetiva 

Verde 

Umidade, frescor, bosque, 

primavera, planície, verão, águas 

claras, etc.  

Adolescência, bem-estar, saúde, 

equilíbrio, esperança, juventude, 

coragem, suavidade, liberalidade, 

etc.  

Azul 
Montanhas longínquas, frio, mar, 

feminilidade, águas tranquilas, etc.  

Viagem, verdade, intelectualidade, 

paz, precaução, meditação, 

infinito, amizade, fidelidade, etc.  

Violeta Enterro, alquimia, etc. 
Calma, dignidade, autocontrole, 

engano, miséria, etc.  

Roxo 
Noite, janela, igreja, mar profundo, 

aurora, sonho, etc.  

Mistério, profundidade, fantasia, 

dignidade, egoísmo, grandeza, 

misticismo, espiritualidade, calma, 

etc.  

Marrom 
Terra, outono, doença, 

sensualidade, desconforto, etc.  

Resistência, vigor, pesar, 

melancolia, etc.  

Rosa Menina, flor, mulher, etc.  
Encanto, amabilidade, inocência, 

frivolidade, etc.  

Prata 

Alumínio, ouro branco, lua 

velhice, cabelos grisalhos, 

dinheiro, etc.  

Luxo, solenidade, sofisticação 

moderna, tecnologia, atualização, 

requinte, etc.  

Dourado 
Dinheiro, auréola, jóias, religião, 

etc.  

Sofisticação nobre, popularesco,  

luxo, sagrado, fama, glamour, etc.  

Fonte: Organizado a partir de Farina, Peres e Bastos (2011). 

 

Os tons que essas cores podem assumir, bem com as variadas combinações possíveis 

entre cores, podem indicar a atmosfera pretendida para um produto televisual. O mesmo 

ocorre com a música e a linguagem verbal oral. Assim, , esta recuperação do conceito de tom 

nas três linguagens – verbal oral, musical e cromática –, além de sugerir algumas categorias 

para sua análise no televisual, evidencia que, nessas linguagens, ele se constrói sobre uma 

relação em que as fronteiras entre forma de expressão e de conteúdo nem sempre são 

facilmente determináveis, ficando muitas vezes no limite entre os dois planos de linguagem.  

3.4 SISTEMATIZAÇÃO DO CONCEITO DE TOM DO TEXTO TELEVISUAL 

A ideia de tentar definir e operacionalizar o conceito de tom surge, segundo Duarte 

(2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009, 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 

2013b, 2014b, 2015a)
11

, quando ela busca categorias operatórias capazes de distinguir 

gêneros/subgêneros e formatos televisuais. Nas palavras da pesquisadora, apenas as categorias 

                                                           

11
 A pesquisadora desenvolveu também trabalhos sobre o tom em conjunto com outros pesquisadores. Ver 

Duarte e Freitas (2007) e Duarte e Curvello (2008a, 2008b, 2010).  



67 

 

tipo de realidade discursiva com que opera o texto de um programa e regime de crença que 

essa realidade propõe não são suficientes para distinguir, por exemplo, dois programas de um 

mesmo subgênero. Daí a necessidade de proposição de uma terceira categoria, o tom, que 

poderia auxiliar nessa distinção.  

A partir do exame do jogo de usos denotativos e conotativos em torno do termo tom, e 

do levantamento de exemplos aleatórios com vistas à identificação das variadas nuances de 

sentido que o termo assume em diferentes contextos, Duarte levanta algumas pressuposições 

relativas ao tom direcionadas à produção televisual, que podem ser assim sintetizadas:  

I. Todo o texto televisual se caracteriza por um tom, ou combinatória tonal, pois os 

tons (DUARTE, 2005) podem combinar-se entre si para dar corpo a um programa 

televisual (DUARTE, 2014b). 

II. Diferentes tons podem, assim, ser atribuídos a um programa, independentemente 

de ser ele factual, ficcional ou simulacional (DUARTE, 2014b).  

III. O tom é um modo de endereçamento, interpelando os telespectadores virtuais ou 

reais (DUARTE, 2014b). 

IV. O tom é um traço de conteúdo; há uma forte ligação entre tom e sentido 

(DUARTE, 2005). 

V. Diferentes figuras de conteúdo e expressão podem ser empregadas para a 

manifestação de um tom (DUARTE, 2005), podendo ele expressar-se de forma 

dissipada ou concentrada em um ator discursivo, apresentador, animador, etc. 

(DUARTE, 2014b).  

VI. O tom é conferido pelo enunciador ou instância da enunciação/produção de um 

produto televisual (DUARTE, 2005; 2015a, 2014b) podendo fornecer indicações 

sobre o enunciador e seus sentimentos sobre o tema (DUARTE, 2015a). 

VII. O tom tem a ver com o estilo, as ferramentas genéricas e as óticas adotadas pelo 

texto televisual (DUARTE, 2014b). 

VIII. Os atores sociais, enquanto atores discursivos, empregam tons compatíveis e 

adequados às funções e papéis que desempenham (DUARTE, 2015a). 

IX. Os tons podem ser graduados e enfatizados (DUARTE, 2005; 2015a). 

X. Os gêneros/subgêneros caracterizam-se pela adoção de determinadas 

combinatórias tonais (DUARTE, 2005), fazendo parte das expectativas sociais no 

que concerne a determinados paradigmas textuais (DUARTE, 2015a). 
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XI. As diferentes situações sociais exigem a adoção de tons compatíveis com as 

práticas sociais em pauta (DUARTE, 2015a). 

 

Antes de mais nada, cabe salientar que a percepção do tom por parte dos receptores, 

no caso de textos complexos como os produtos televisuais, ocorre via conteúdo em direção à 

expressão, sendo extensiva à totalidade da emissão (DUARTE, 2007a, 2014b).  

Em textos complexos como os televisuais, a noção de tom ganha, assim, novas 

dimensões e contornos:  

Num processo de deslocamento e condensação, o tom parte em direção ao plano do 

conteúdo; se, no interior de linguagens isoladas, sua percepção se dá via plano de 

expressão, em textos complexos como os audiovisuais, ela ocorre como uma 

percepção de conteúdo, que se expressa de forma difusa, dissipada por entre as 

diferentes substâncias significantes (linguagens) que emprega para expressão de 

seus conteúdos (DUARTE, 2014b, p. 57). 

Dessa forma, a aplicação do termo tom ao discurso televisual decorre de um 

alargamento de seu conceito, tal como é empregado em linguagens isoladas – como a verbal, 

a musical ou a cromática –, alargamento esse sustentado pelo “deslocamento da percepção 

inicial e imediata dos traços significantes responsáveis por sua expressão, em direção ao seu 

conteúdo” (DUARTE, 2014b, p. 84).  

Esse deslocamento de percepção possivelmente se deva: a) ao fato de que a expressão 

dos textos televisuais reúne simultaneamente diferentes linguagens, o que os torna complexos; 

b) à necessidade de consideração de todo o processo comunicativo televisual – comportando 

os textos-produto e seus suportes, a programação em geral de uma emissora, bem como as 

práticas e cenas comunicativas que os enformam –, o que exige a ampliação do nível de 

pertinência semiótica, passando, nas palavras de Duarte, “da consideração de figuras, 

símbolos ou semissímbolos, ou signos isolados, ao processo comunicativo televisual como um 

todo” (DUARTE, 2007a, p. 44).  

Na sequência, resgatam-se as pressuposições de Duarte, organizando-as como 

formulações que levam em conta os interesses desta tese. 

3.4.1 Dispositivo de tonalização 

A tonalização do discurso é, segundo Duarte (2014b), o procedimento de utilização 

do dispositivo discursivo de tonalização, de caráter sintático semântico, que dá conta das 

relações contraídas pelo texto produzido com os processos comunicativo e enunciativo que o 
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enformam. Esse dispositivo tem por tarefa a atribuição estratégica de um tom principal ao 

discurso televisual produzido, “isto é, a produção de determinados efeitos de sentido” 

(DUARTE, 2004a, p. 122), bem como a sua articulação com outros tons a ele relacionados 

(combinatória tonal).  

Trata-se, portanto, de um dispositivo que perpassa os demais – tematização, 

figurativização, actorialização, espacialização e temporalização –, com vistas à interpelação 

dos receptores, interferindo na seleção e construção das estratégias discursivas e mecanismos 

expressivos operados pelo enunciador na produção dos sentidos e significação de seu texto. 

A seleção de uma combinatória tonal nunca é, assim, neutra ou inocente, porque 

procura dar conta de uma perspectiva singular no que concerne ao conjunto do real que se 

quer representar.  

O processo de tonalização tem por objetivo a definição de um tipo específico de ponto 

de vista, a partir do qual sua narrativa quer ser reconhecida. O tom principal conferido a um 

texto indica, assim, a forma de interação que o texto pretende manter com o interlocutor,  

manifestando-se nas indicações que fornece do enunciatário, interpelando-o, dizendo 

sobre a forma de tratamento do tema, de configurações dos atores discursivos e/ou 

das ações por eles desempenhadas, das tentativas de adequação entre as ações e 

funções, entre os papéis e práticas sociais envolvidas nessa produção (DUARTE, 

2015a, p. 23-24). 

As regras de tonalidade dizem respeito às variações e encadeamentos possíveis entre o 

tom principal e os complementares, decorrentes das afinidades entre os tons e suas condições 

de gradação (DUARTE, 2005). Assim, o processo de tonalização implica dois tipos de 

procedimentos, com vistas à harmonização e compatibilização das combinatórias tonais: a) na 

modulação, há um deslocamento ou substituição do tom principal em relação aos tons a ele 

relacionados ou vice-versa; b) na gradação, há a minimização ou a ênfase em determinados 

tons. Para Duarte, esses procedimentos  

sustentam a eficácia das combinatórias tonais, envolvendo subtrações ou adições de 

tons, repetições ou proposições de alterações tonais, pois possuem também uma 

função de autorregulação, tendo em vista as relações e reações do enunciatário frente 

ao discurso enunciado (DUARTE, 2010, p. 13). 

Articulando-se harmônica e difusamente com outros componentes narrativos e 

discursivos, com os mecanismos expressivos e com os entornos e práticas sociais, os tons 

podem dar corpo a uma determinada emissão televisual. 

As combinatórias tonais conferidas a um programa de televisão ocorrem entre tons 

coerentes e compatíveis entre si, ou não. Nas relações de coerência, há uma conexão 
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relativamente íntima entre os tons, que são inerentes ou aderentes ao tom principal. Nas 

relações de inerência, está em jogo a interioridade da relação (interioridade vs. exterioridade): 

determinados traços de per si são inerentes a determinado tom. Nas relações de aderência, 

está em pauta o contato da relação (contato vs. não contato): entre determinados traços, há 

zonas de intersecção. Quando não existe conexão entre os tons atribuídos a um programa, 

tem-se uma relação de incoerência entre eles (DUARTE, 2010). 

Segundo Duarte (2010, 2014b, 2015a), a produção televisual articula variadas 

categorias tonais em torno de uma categoria principal, disposição, que se estrutura em torno 

das tensões entre seus dois pólos extremos – sobriedade e ludicidade. O modo de expressão 

que confere traços de sisudez e austeridade ao que está sendo anunciado seria o sóbrio; o 

modo de expressão que confere traços de gaiatice e malícia seria o lúdico (DUARTE, 2005).  

Organizada em eixos opositivos, a categoria disposição pode ser assim representada 

conforme a Figura 1. Cada um dos eixos implicados confere determinados efeitos de sentido 

ao que está sendo enunciado: (a) eixo seriedade: efeitos de sentido de relevância – tem por 

finalidade a consideração do enunciatário às informações veiculadas; (b) eixo gozação: efeitos 

de sentido de irrelevância – tem por finalidade o mero entretenimento do enunciatário; 

(c) eixo espirituosidade: efeitos de sentido de argúcia, elegância e malícia – tem por 

finalidade a reflexão do enunciatário sobre o conteúdo veiculado; (d) eixo trivialidade: efeitos 

de sentido de mesmice e banalidade – tem por finalidade a neutralização das tensões 

(DUARTE, 2005).  

A categoria tonal disposição articula-se com outras categorias, complementares, com 

vistas a dar forma, operar modulações ou gradações, de maneira a definir tanto diferentes 

formações discursivas, como caracterizar subgêneros e formatos televisuais. Sem a pretensão 

de esgotamento, apresenta-se, na sequência, uma breve catalogação dessas diferentes 

categorias e tons (DUARTE, 2005, 2015a): andamento: lentidão vs ligeireza/rapidez; atitude: 

suavidade vs rispidez; composição: simplicidade vs complexidade; comportamento: 

moderação vs exagero; densidade: dispersão vs concentração; espessura: superficialidade vs 

profundidade ou fineza vs grossura; intensidade: gravidade vs agudez; temperatura: frieza vs 

calorosidade; tratamento: espontaneidade vs convencionalidade; posição: distância vs 

proximidade; rigidez: flexibilidade vs inflexibilidade; ritmo: regularidade vs irregularidade; 

saturação: pureza vs opacidade; textura: lisura vs aspereza; timbre: mesmice vs 

diferenciação; tratamento: formalidade vs informalidade; valor: claridade vs obscuridade; 

volume: leveza vs peso, etc.. 
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Figura 1 − Representação da categoria tonal disposição 

 

Fonte: Duarte (2005, p. 6). 

 

Os enunciadores podem, assim, tirar proveito de uma diversidade de categorias tonais 

e realizar suas escolhas – como já se disse, estratégicas – para dar corpo a uma produção, 

explorando as potencialidades definidas pela situação, utilizando as estruturas temáticas e 

informacionais com vistas a produzir efeitos retóricos de uma diversidade surpreendente.  

Como a deliberação sobre o tom confere ao texto produzido caráter interpelativo, não 

resta dúvidas quanto à necessidade de acertar o tom: ele precisa ser reconhecido e apreciado 

pelo telespectador, que, percebendo a proposição engajante do programa, adere ao convite que 

lhe é feito pela instância de enunciação. Se isto não ocorrer, não obtém êxito.  Essa 

deliberação 

não se refere à maneira como o sujeito quer apresentar a si próprio, nem caracterizar 

o desenvolvimento propriamente dito da ação ou do tema, mas àqueles traços 

indicadores do tipo e forma de interação que o texto como um todo pretende manter 

com o interlocutor (DUARTE, 2007, p. 44-45). 

O tom, portanto, supõe um interlocutor virtual ou atual, o telespectador. Ao detectá-lo 

e apreciá-lo, esse telespectador estabelece uma cumplicidade com os enunciadores: “trata-se 

de um jogo que, mais do que fazer o telespectador refletir ou entreter-se, tem uma intenção 

estratégica: mantê-lo cativo ao programa” (DUARTE, 2009, p. 139).  

A escolha do tom ou combinatória tonal interfere, segundo Duarte, na configuração 

dos atores, do tempo, do espaço, bem como da própria organização narrativa. Além disso, o 
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tom principal de um programa é determinante, porque “em torno dele se organizam outros 

tons e modos que se sucedem no decorrer de sua discursivização, segundo as regras de 

tonalidade” (DUARTE, 2009, p. 139).  

Os tons e/ou combinatórias tonais manifestam-se, de acordo com Duarte (2014b), na 

relação estabelecida entre as diferentes linguagens sonoras e visuais empregadas na 

textualização dos produtos televisuais. Eles podem expressar-se de forma dissipada/difusa ou 

concentrada via atores, figurino, interpretação, encenação, harmonização de cores, gestos, 

expressão corporal, fala, cenários, trilhas sonoras e/ou apresentações musicais, ruídos, 

movimentos de câmeras e edição. 

No texto dos programas, o tom se apresenta, assim, como uma pretensão de conteúdo 

que busca diferentes dispositivos e traços expressivos que o exteriorizem pela articulação de 

diferentes linguagens. Do ponto de vista expressivo, esses traços “manifestam-se 

estrategicamente através da sobreposição e inter-relacionamento de diferentes substâncias e 

formas de expressão, que servem simultaneamente para veicular outros sentidos” (DUARTE, 

2010, p. 14).  

Assim, a percepção do tom por parte dos receptores, conforme já referido, ocorre via 

conteúdo em direção à expressão, visto que a combinatória tonal se expressa de forma difusa, 

dissipada por entre as linguagens empregadas na manifestação dos conteúdos das produções 

televisuais. Um dos grandes desafios da produção televisual é não só encontrar o tom, como 

conseguir mantê-lo nas diferentes emissões de um mesmo programa.  

3.4.2 Relações do tom com o subgênero de programa 

A proposição de um tom e/ou combinatória tonal orienta-se pela tentativa de 

harmonização entre o subgênero do programa, o tema da emissão, o público a que se destina, 

e o tipo de interação que se pretende manter com o telespectador, funcionando como traço 

distintivo entre subgêneros e formatos televisuais. A relação do subgênero e do formato com o 

tom do programa é um aspecto importante a considerar na análise e na interpretação de 

produtos televisuais, visto que a atribuição tonal fornece indicações sobre como o produto 

televisual quer ser reconhecido e interagir com o telespectador.  

Os tons, ao se combinarem entre si para dar corpo a um determinado programa 

televisual, operam sobre um fundo comum de discursos que compõem o paradigma do 

subgênero em que ele se insere. Em determinados subgêneros, como os telejornais, a 

combinatória tonal que lhes confere identidade pode ser manifesta por mecanismos de 
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expressão como a gravação ao vivo, a transmissão direta, em tempo real e simultâneo ao do 

acontecimento, que funcionam como estratégias de garantia da credibilidade desse tipo de 

discurso: “daí toda uma tradição e cuidado que passam pela configuração do cenário, pela 

escolha dos apresentadores ou âncoras, pela reiteração de posturas e comportamentos” 

(DUARTE, 2014b, p. 64). Da mesma forma, muitos cenários de telejornais colocam os 

apresentadores em um estrado mais alto, sentados atrás de uma bancada, tendo como fundo 

mapas, telas e telões, ou uma série de mesas de trabalho com pessoas em movimento ou 

operando computadores: 

Essa posição de superioridade assinala quem, nesse contexto, detém a informação, e, 

consequentemente, o poder. O fundo do cenário aponta para o domínio que a 

emissora e o programa detêm sobre a informação de acontecimentos em nível 

planetário. [...] Essa complementação do cenário com a redação, em plano mais 

baixo, garante os efeitos de atualidade do noticiário. É como se a notícia estivesse 

chegando quentinha, pronta para entrar no ar, mesmo quando, na verdade, se tratam 

das requentadas (DUARTE, 2014b, p. 64). 

Mostrando seus bastidores, suas condições tecnológicas e o grande número de pessoas 

que trabalham na produção da informação, a emissora demonstra “consideração e respeito 

pelo telespectador: todo aquele contingente de profissionais está a seu serviço, para lhe 

oferecer a notícia de última hora” (DUARTE, 2014b, p. 65).  

Já em subgêneros como os sitcoms, as combinatórias tonais frequentemente ganham 

forma, dentre outros elementos, pela caracterização das personagens, guarda-roupa, penteados 

e falas curtas em linguagem coloquial, prosaica ou mesmo permeada por palavrões 

(DUARTE, 2004a, 2007b). Os programas de auditório, foco deste estudo, também 

pressupõem determinados tons, geralmente combinados a um tom principal, de leveza, visto 

que tais produtos televisuais visam ao entretenimento do telespectador. Os tons ou 

combinatórias tonais pressupostos pelo subgênero programa de auditório são tratados nas 

seções 6 e 7. 

Enquanto cada subgênero televisual tem como dado um tom ou combinatória tonal 

expectativa de sua formação discursiva, cada formato pode realizar-se, reiterando ou alterando 

o estabelecido: como a escolha do tom consiste em um espaço de liberdade do enunciador, 

existe sempre a possibilidade de ruptura, ou seja, de desconsideração ou adaptação aos 

entornos e às restrições impostas pelos gêneros/subgêneros. Com isso se quer dizer que, em 

nível de realização do formato, o enunciador, “opcionalmente, pode acessar novas 

combinatórias tonais que o distingam do subgênero stricto sensu” (DUARTE, 2010, p. 13), 

combinatórias essas que passam a identificar o programa, diferenciando-o de outros, 
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pertencentes ao mesmo subgênero, e operam na fidelização do público telespectador, que 

precisa reconhecer o tom da produção e entrar em empatia com ele (DUARTE, 2004a, 2010).  

A combinatória tonal é, portanto, um traço distintivo entre subgêneros e formatos 

porque,  

embora as produções televisuais de um mesmo subgênero apresentem, em princípio, 

semelhanças tonais, elas operam com determinadas combinações tonais que as 

distinguem entre si, tornando-se sua marca registrada. Ainda que não sejam sempre 

absolutamente originais, essas combinatórias atuam como signo de diferenciação 

com forte potencial fidelizador do público telespectador (DUARTE, 2010, p. 13). 

O tom, assim, além de operar como marca distintiva de determinado programa 

televisual, conferindo-lhe identidade, pode definir seu público alvo.   

A escolha do tom ou combinatória tonal, conforme já se destacou, constitui-se em um 

espaço de liberdade do enunciador, que pode ignorar ou acolher as restrições da formação 

discursiva do gênero/subgênero privilegiado. Porém, qualquer que seja a escolha dos 

enunciadores, eles deverão levar em conta o fato de que a produção televisual se movimenta 

basicamente entre os objetivos fundamentais de informar e divertir, que podem ser 

combinados ou priorizados individualmente.  

3.4.3 Apresentador como instrumento de expressão do tom 

Em alguns casos, as emissoras optam por uma manifestação mais concentrada e 

centralizada de expressão do tom, representada por uma figura que convoca para si a 

responsabilidade da manifestação tonal, assumindo o papel discursivo de protagonista 

principal.  

Dessa forma, em determinados subgêneros televisuais, existe a figura do condutor do 

programa – um apresentador, âncora, entrevistador, animador, enviado especial, repórter –, 

responsável, por delegação da enunciação, da proposição, modulação, gradação e manutenção 

do tom a ser conferido a um produto televisual. Assume, assim, o papel de mediador entre a 

instância de enunciação e os telespectadores, tornando-se um instrumento de expressão do 

tom que se pretende conferir à produção (DUARTE, 2014b).  

A figura e o comportamento dos apresentadores, nos quais as emissoras investem, têm, 

assim, papel considerável na expressão do tom de um programa. Em um telejornal, por 

exemplo, eles são responsáveis pelo tom de seriedade conferido à emissão, expresso pelo seu 
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comportamento, aparência física, vestuário, penteado, postura corporal, voz pausada, uso 

impecável da linguagem verbal.  

Duarte e Curvello (2008a) enfatizam que, para que se possa compreender essa função 

mediadora, é preciso, em primeiro lugar, diferenciar os enunciadores de um produto 

televisual, responsáveis pelas deliberações concernentes ao tom, da figura do ator discursivo 

que, no interior do texto do programa, por delegação dos enunciadores, pode assumir essa 

tarefa. O processo comunicativo televisual comporta, conforme já referido na sessão 2, 

diferentes níveis de sujeitos enunciadores.  

As autoras lembram que nem sempre os enunciadores delegam aos condutores de 

programas a função de mediadores da combinatória tonal que identifica o produto televisual. 

No caso dos telejornais tradicionais, por exemplo, a emissora não costuma, habitualmente, 

abdicar de seu papel de enunciadora, reservando-se o direito de controle e manutenção do 

tom. Isto lhe permite inclusive substituir os apresentadores sem prejuízo da manutenção do 

programa (DUARTE; CURVELLO, 2008a).  

Nos programas de auditório, o condutor costuma desempenhar diferentes papéis, tais 

como apresentador-narrador, animador-controlador, apresentador-avaliador, guia/participante, 

promotor, autopromotor. No desempenho desses papéis, produz sumários de abertura e 

retrospectiva, realiza fechamentos e antecipações; lança os assuntos, suscita as intervenções 

em cena; realiza as transições entre os diferentes segmentos; interroga, sanciona, denuncia, 

encoraja, analisa e anima o debate; valida, cauciona, apresenta os conteúdos propostos; 

encarrega-se, em síntese, das debreagens e embreagens internas ao texto do programa 

(FONTANILLE, 2005).  

Assim, os apresentadores, como mediadores entre as instâncias de enunciação e 

recepção, tomam para si a tarefa de manifestação do ponto de vista a partir do qual o 

programa quer ser lido, indicando a forma como o telespectador deve com ele interagir. Esses 

atores “enunciam a enunciação do programa, passando a materializar tanto os valores 

investidos, como a combinatória tonal que deve identificar o programa, sendo os 

responsáveis, em ato, por sua proposição, gradação e manutenção” (DUARTE; 

CURVELLO, 2008a, p. 6). 

Segundo Duarte e Curvello (2008a), há necessidade de um tipo particular de 

sincretismo para que um ator discursivo obtenha êxito na acumulação dos papéis de condutor 

e mediador: trata-se de uma combinação que faz do ator discursivo um “decalque” dele 

próprio enquanto ator social, “obrigando-o a protagonizar em cena uma caricatura de si 
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próprio enquanto ator social” (DUARTE; CURVELLO, 2008a, p. 7). Essa performance 

exige que ele recorra a certos rituais que garantem a construção de uma identidade social, tais 

como “a insistência em determinados comportamentos, atitudes, gestos, jeitos e trejeitos; a 

utilização de certos bordões e figuras de linguagem; o uso de determinado estilo e figurino; o 

emprego de uma combinatória tonal que se cole a ele” (DUARTE; CURVELLO, 2008a, 

p. 7). Tal identidade, que dota o ator discursivo de competência para operar simultaneamente 

como condutor e mediador da emissão, possivelmente também pode asseverar que um 

programa não sobreviva ao afastamento de seu condutor. 

3.4.4 Extensividade tonal 

O tom funciona também como traço unificador da programação de uma emissora: se é 

verdade que uma determinada combinatória tonal pode ter valor distintivo entre subgêneros e 

formatos, a reiteração de determinados traços ao longo da programação de uma emissora pode 

assumir uma função unificadora, sobredeterminando as combinatórias tonais adotadas pelos 

programas. Nesse sentido, funciona como traço distintivo entre a produção de diferentes 

emissoras. 

Trata-se de uma proposta tonal de interatividade mais refinada, que, como forma de 

endereçamento, ultrapassa os limites dos próprios produtos e estende-se a toda a 

programação da emissora, sobrepondo-se, dessa forma, às combinatórias tonais 

atualizadas pela relação subgêneros/formato de um produto televisual, com as quais 

convive e sobre as quais, possivelmente, interfere (DUARTE, 2013a, p. 10). 

Os procedimentos de tonalização participam, nesse nível, de operações de 

neutralização que unificam as diferenças existentes entre os diversos programas para submetê-

los a uma espécie de denominador comum, capaz de permitir sua integração à programação de 

uma dada emissora como um todo (DUARTE, 2013a).  

Conforme se destaca na sessão 5, a construção da identidade e a projeção da imagem e 

marca de uma emissora manifestam-se discursivamente em três âmbitos de atuação: o dos 

programas; o da programação; e o da fala da emissora sobre ela própria e o seu fazer, expressa 

em produtos autônomos e/ou no interior dos programas. Esses são, assim, os espaços de 

investimento tonal utilizados para a interpelação dos telespectadores, que, dessa forma, 

também participam da construção da identidade de uma emissora, pois: “a construção dessa 

identidade passa pela configuração de seus interlocutores, os telespectadores, interpelados 

então a participarem desse jogo comunicativo” (DUARTE, 2013a, p. 8).  
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Para marcar suas identidades, assim, as emissoras precisam manter padrões de 

produção, estrutura e estratégias, além de impregnar suas realizações com seus tons 

característicos apresentados nos programas, logotipos, vinhetas, chamadas e campanhas.  O 

sucesso dessa manobra é constantemente medido por meio de pesquisas de audiência, de 

mercado e de recepção, dada a importância desses enunciatários, que são os consumidores dos 

produtos da emissora.  

O tom se faz, assim, presente nos diferentes âmbitos da atuação discursiva de uma 

emissora, aproveitando-se de diferentes espaços para falar de si mesma e conferindo traços 

identitários aos programas e à programação, e de tal forma que os telespectadores 

reconheçam, de pronto, de qual emissora é a produção que assistem. 

Nesse sentido, acredita-se que a combinatória tonal conferida especificamente a um 

determinado programa de auditório, além de distingui-lo dos demais pertencentes ao seu 

subgênero, dotando-o de identidade, incidiria também no processo de constituição identitária 

da programação da emissora que o veicula. Nessa perspectiva, apresenta-se, a seguir, a 

metodologia empregada para examinar a função do tom na construção identitária e formas de 

interpelação dos programas de auditório e das emissoras que os veiculam. 
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4 PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA 

A presente seção propõe-se a apresentar a metodologia adotada na análise dos 

programas de auditório e emissões selecionadas para comporem o corpus da pesquisa, com 

vistas a responder a questões como as que seguem: (a) o que configura especificamente os 

programas de auditório como subgênero televisual?; (b) o que confere identidade e distingue 

entre si os diferentes programas de auditório?; (c) quais as contribuições do processo de 

tonalização na constituição da identidade dessas produções?; e (d) quais as contribuições do 

processo de tonalização na distinção entre os programas produzidos pela TV Globo e os 

realizados pelo SBT? 

Parte-se, assim, da hipótese de que a combinatória tonal conferida especificamente a 

um determinado programa de auditório, não só o distingue dos demais pertencentes ao seu 

subgênero, dotando-o de identidade, como o aproxima de outros exibidos pela mesma 

emissora, configurando, de certa forma, a produção de uma dada empresa de televisão, e a 

distinguindo das demais. Assim, a proposta a ser verificada é a de que existem determinados 

tons que são reiterados nas combinatórias tonais adotadas pelos diferentes programas de 

auditório produzidos por uma mesma emissora, tons esses que permitem a identificação de 

tais produtos como a ela pertencentes, e que, portanto, os diferenciam daqueles pertencentes a 

outras.  

Considerando essa hipótese e tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, que é 

investigar a função desempenhada pelo tom como traço distintivo de diferentes produtos 

televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os programas de auditório –, bem como sua 

possível incidência no processo de caracterização identitária de programas de uma mesma 

emissora de televisão, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: (1) examinar os 

conceitos de identidade, imagem e marca aplicados à construção identitária das próprias 

emissoras de televisão, passando pela configuração de seu modo de funcionamento, 

programação e programas; (2) recuperar o histórico dos programas de auditório na televisão 

brasileira, apresentando um panorama atual de sua presença nas principais redes do país; 

(3) caracterizar, do ponto de vista genérico, os programas de auditório, com especial atenção 

aos tons previstos pelas normas de configuração desse tipo de subgênero televisual; (4)  

caracterizar o formato adotado pelos quatro programas de auditório selecionados para 

constituírem o corpus da investigação – Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, da TV 

Globo; Programa Raul Gil e Programa Sílvio Santos, do SBT –, descrevendo suas 

especificidades; (5) desenvolver uma proposta de análise intratextual, em consonância com o 
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objetivo maior do trabalho, que parta, exatamente, do exame da interferência dos 

procedimentos de tonalização na atualização dos demais dispositivos discursivos – 

tematização, figurativização, actorialização, espacialização e temporalização – e expressivos; 

(6) analisar, com base nessa proposta, uma emissão de cada um dos quatro programas 

selecionados, do ponto de vista discursivo e expressivo, com foco, em especial, em seu 

processo de tonalização; (7) comparar entre si os tons adotados pelos programas estudados, 

com vistas a verificar os traços tonais que os identificam enquanto subgênero televisual, bem 

como aqueles que os distinguem; (8) comparar entre si os tons adotados pelos programas da 

TV Globo estudados, com vistas a verificar os traços tonais comuns que os identificam como 

produtos pertencentes a uma mesma emissora; (9) comparar entre si os tons adotados pelos 

programas do SBT estudados, com vistas a verificar os traços tonais comuns que os 

identificam como produtos pertencentes a uma mesma emissora; (10) comparar os tons 

reiterados nos programas da TV Globo com aqueles identificadores dos programas do SBT.  

O percurso metodológico adotado no exame dos programas de auditório selecionados 

para a análise, inspirado nos postulados teóricos hjelmslevianos (HJELMSLEV, 2009) e em 

proposições da semiótica discursiva greimasiana (GREIMAS, 1979; COURTÈS, 1979; 

GREIMAS; COURTÈS, 1979), é uma adaptação da metodologia que vem sendo 

desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa Comunicação Televisual – ComTV (CNPq) –, 

da UFSM (detalhada nas produções de Duarte (2004a; 2010) e Duarte e Casto (2014a;2014b), 

aos objetivos e objeto de estudo da presente investigação. Cabe destacar que tal metodologia 

recorre também a contribuições de semioticistas que se dedicam especificamente ao estudo da 

produção midiática e, em particular, da televisual, tais como Jost (2005, 2007), Duarte (2004, 

2005, 2007a, 2007b, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014b), Castro (2007, 2008, 2009), 

Fontanille (2005). 

4.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO A SEREM 

ANALISADOS 

Com vistas a definir os critérios para a seleção do corpus de análise da presente 

investigação, realizou-se um levantamento dos programas de auditório exibidos em 2017 

pelas quatro principais emissoras brasileiras – TV Globo, SBT, Record e Band –, cujos dados, 

mais detalhadamente expostos na seção 5.1.2.1, podem ser assim sintetizados:  
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(a) O número total de programas de auditório exibidos no ano de 2017 por essas 

quatro emissoras é de 31, dentre os quais doze fizeram parte da programação da TV Globo; 

onze, do SBT; sete, da Record; e um, da Band.  

(b) Os programas de auditório veiculados pela TV Globo obedecem a uma 

periodicidade: diária (dois programas); semanal (três programas); por temporadas (sete 

programas).  

(c) Os programas de auditório veiculados pelo SBT obedecem a uma periodicidade: 

diária (três programas); semanal (oito programas).  

(d) Os programas de auditório veiculados pela Record obedecem a uma periodicidade: 

diária (um programa); semanal (cinco programas); por temporadas (um programa).  

(e) O único programa de auditório veiculado pela Band obedecem a uma periodicidade 

semanal.  

A diversidade de números fornecidos por esse levantamento, não só no que concerne 

ao total de programas de auditório exibidos, como à forma de periodicidade adotada por 

emissora, justifica a opção pela análise das produções da TV Globo e do SBT.  

Além disso, a TV Globo e o SBT reúnem outros atributos, considerados relevantes 

para esta pesquisa, pois são, dentre as quatro emissoras, aquelas que veiculam os programas 

de auditório mais antigos: Programa Sílvio Santos (SBT), com 37 anos de exibição e 

Domingão do Faustão (TV Globo), com 28 anos de exibição, completos em 2017. Mais 

ainda, a TV Globo e o SBT têm procurado manter e/ou renovar suas ofertas no que concerne 

aos programas de auditório, propondo novos tipos e formatos desse subgênero para fazerem 

parte de sua grade de programação.  

Assim, o corpus de análise é constituído por quatro produções, duas da TV Globo e 

duas do SBT. Os critérios adotados na seleção dos programas de auditório veiculados pela TV 

Globo e SBT que então passam a constituir o corpus da pesquisa são os que seguem: (a) 

exibição em âmbito nacional, em TV aberta, e presença na programação fixa em 2017; 

(b) tempo de permanência na grade de programação da emissora; (c) exibição nos finais de 

semana; (d) variação nos dias e horários de exibição dentro da mesma emissora; 

(e) coincidência com os dias e horários de exibição nas diferentes emissoras.  

Os programas de auditório Programa Silvio Santos (SBT) e Domingão do Faustão 

(TV Globo) preenchem, de pronto, os três primeiros requisitos, razão pela qual os últimos 

critérios foram decisivos para a definição dos demais programas a serem incluídos no corpus. 

Os dois já selecionados contemplam o domingo e o turno da noite; completam, assim, o 

corpus, os programas Caldeirão do Huck (TV Globo) e Programa Raul Gill (SBT), 

exibidos aos sábados, no turno da tarde (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Programas de auditório selecionados para comporem o corpus de análise 

TV Globo Sistema Brasileiro de Televisão 

Programa 

Selecionado 

TV Globo 

Critério de 

periodicidade/dia/ 

turno 

Critério de tempo 

de permanência na 

grade 

Programa 

Selecionado 

SBT 

Critério de tempo 

de permanência 

na grade 

Critério de 

antiguidade 

Domingão 

do Faustão 

Semanal/ 

domingos/noite 

Programa de 

auditório semanal 

mais antigo da TV 

Globo; completou 

28 anos em 2017. 

Programa 

Sílvio 

Santos 

Semanal/ 

domingos/ noite 

Programa de 

auditório mais 

antigo do 

SBT; 

completou 37 

anos em 2017. 

Caldeirão 

do Huck 

Semanal/ 

sábados/tarde 

Programa de 

auditório semanal 

que ocupa o 

segundo lugar em 

antiguidade na TV 

Globo; completou 

17 anos em 2017. 

Programa 

Raul Gil 

Semanal/sábados/ 

tarde 

Programa de 

auditório mais 

antigo 

veiculado aos 

sábados no 

SBT; 

completou 

sete anos no 

ar em 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos sites das emissoras. 

 

O passo seguinte foi a seleção das emissões desses programas a serem submetidas à 

análise. Nesse caso, como não há uma expressiva variação no perfil das emissões ao longo do 

ano, adotou-se como critério sua acessibilidade; assim, a seleção das emissões a serem 

analisadas levou em conta as possibilidades de realização de suas gravações pela autora da 

tese (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Emissões selecionadas para a análise 

Programa  Emissora Data da emissão 

Caldeirão do Huck TV Globo 13.05.2017 

Programa Raul Gil SBT 04.11.2017 

Domingão do Faustão TV Globo 14.05.2017 

Programa Sílvio Santos SBT 22.10.2017 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 CORPO DE DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

Com vistas a melhor explicitar o sentido de alguns termos empregados na análise, 

reduzindo a possibilidade de ambiguidades, segue a definição operacional de alguns termos 

empregados no exame do corpus (Quadro 5). São eles:  
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Quadro 5 – Corpo de definições operacionais 

(continua) 

Programa: produto televisual, apresentado como unidade independente na programação, podendo 

comportar inúmeras emissões. 

Programa de auditório: produto televisual, pertencente a um subgênero híbrido – que mistura o 

factual, o ficcional, o simulacional e o promocional –, realizado normalmente em estúdio, contando, 

obrigatoriamente, com a presença de um ou mais apresentadores, plateia e convidados.  

Programas pertencentes à grade fixa: produtos televisuais previstos na grade fixa da emissora com 

periodicidade de apresentação – diária, semanal, mensal – e horários definidos para veiculação.  

Emissão: fragmento da totalidade de um programa, veiculado de forma sistemática em dias e horários 

pré-definidos. No caso dos programas de auditório, suas diferentes emissões podem ser nomeadas, 

genericamente, como apresentações. 

Gravação em tempo real (ao vivo): forma de registro dos produtos televisuais em que o conteúdo da 

gravação respeita o tempo total de duração dos acontecimentos, não sendo submetido à edição. 

Gravação em tempo real e transmissão direta: forma de elaboração/exibição dos produtos televisuais 

em que sua captação ocorre em tempo real e simultâneo ao de sua veiculação.  

Gravação com edição: forma de registro dos produtos televisuais em que os materiais gravados são 

editados para posterior exibição. 

Blocos: segmentos das emissões de um programa televisual que abrem espaço para a inserção de peças 

intervalares comerciais ou autopromocionais. 

Quadros: estruturas pré-definidas pelo formato adotado por um programa, que se repetem ao longo de 

suas diferentes emissões, podendo atualizar gêneros televisuais – factual, ficcional, simulacional, 

promocional. 

Publicidades intervalares: textos de caráter comercial ou institucional, veiculados entre os blocos de 

uma mesma emissão de programa, ou entre emissões de dois programas distintos. 

Merchandisings: textos de caráter comercial ou institucional, veiculados no interior da emissão de um 

programa de televisão. O merchandising de caráter autopromocional assume, por vezes, a forma de um 

merchandising social, agregando, pela sua exibição, valor(es) à imagem/marca de uma emissora. 

Plateia: conjunto de espectadores que assistem e participam presencialmente da emissão de um 

programa de auditório. 

Cenário arena: tipo de disposição de cenário (semi)circular em que assentos ou arquibancadas, 

organizados por degraus, são ocupados pela plateia, reservando o espaço central para o desenvolvimento 

das atividades principais do programa. 

Cenário palco/plateia: tipo de disposição de cenário em que os assentos ocupados pela plateia são 

dispostos justo em frente ao estrado ou palco em que as atividades principais do programa se 

desenvolvem.  

Apresentador: protagonista principal e condutor do programa de auditório, que nele desempenha 

papéis específicos, tais como: (a) narrador: produz sumários de abertura e retrospectiva e realiza 

fechamentos e antecipações; (b) animador-controlador: encarrega-se de manter o tom do programa, 

lança os assuntos em pauta, suscita as intervenções em cena, realiza as transições entre os diferentes 

segmentos da emissão; (c) apresentador-avaliador: interroga, sanciona, denuncia, encoraja, analisa e 

anima o debate; (d) guia/participante: valida, cauciona e representa os conteúdos propostos; (e) 

autopromotor (direto/indireto): encarrega-se da promoção institucional da emissora, de seus produtos e 

profissionais, e ; (f) promotor: encarrega-se da promoção de marcas, produtos ou serviços externos à 

emissora, no interior do programa de auditório.  

Participantes fixos: protagonistas secundários do programa de auditório, que participam regularmente 

das emissões e desempenham papéis que complementam a atuação do apresentador, tais como: (a) 

controlador: lança assuntos, suscitando intervenções em cena; (b) avaliador: emite opiniões valorativas 

sobre os temas em desenvolvimento no programa, encorajando, analisando e animando o debate; (c) 

animador: encarrega-se de manter o tom do programa, quer por apresentações musicais, quer por 

intervenções humorísticas;  (d) autopromotor (direto/indireto): toma parte na promoção institucional da 

emissora, de seus produtos e profissionais, e; (d) promotor: toma parte da promoção de marcas, 
produtos ou serviços externos à emissora, no interior do programa de auditório.  

 



84 

 

Quadro 5 – Corpo de definições operacionais 

(conclusão) 

Participantes assíduos: coadjuvantes não tão eventuais do programa de auditório, pois que 

frequentemente estão presentes nas emissões, desempenhando a função de avaliadores, emitindo 

opiniões valorativas com base em sua especialidade profissional: médico, psiquiatra, veterinário, etc. 

Participantes convidados: coadjuvantes circunstanciais de um programa de auditório, que participam 

ocasionalmente de uma emissão do programa, quer por serem representativos de um dos temas 

desenvolvidos pela emissão e cujo testemunho e/ou opinião é relevante para o desenvolvimento da 

emissão do programa, quer por suas intervenções musicais.  

Participantes da plateia: coadjuvantes acessórios do programa de auditório, que participam 

excepcionalmente das emissões, representando, em cena, sua audiência. Algumas vezes, podem assumir 

a função de testemunhas representativas dos temas desenvolvidos na emissão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 NÍVEIS DE PERTINÊNCIA DA ANÁLISE 

As intenções e objetivos de uma pesquisa definem o que deve fazer parte da 

textualidade a ser examinada como objeto material da análise semiótica, incorporando aquelas 

estruturas que se considerarem necessárias para a obtenção das respostas procuradas.  

A análise do texto pode assim considerar as relações que ele contrai interna e 

externamente. Dessa forma, dependendo dos objetivos da investigação, muitas das relações 

externas contraídas pelo texto com seu contexto podem ser convocadas, passando a fazer 

parte da textualidade em análise, pois:  

o texto transborda seus limites, procedendo a um apagamento das linhas claras de 

demarcação entre o que faz parte de sua intratextualidade, intertextualidade ou 

paratextualidade. A textualidade constitui-se assim de para e intertextos que 

acompanham e fazem parte dos textos, possibilitando ultrapassar as barreiras e 

fronteiras do conteúdo: assim, o texto é o que é lido; mas, sua textualidade é quem 

define como ele deve ser lido (DUARTE; CASTRO, 2014a, p. 1-2, grifos das 

autoras).   

Daí a necessidade de o analista definir o que, por ser naquele caso essencial, deve ser 

agregado ao âmbito do processo de significação em exame, ou seja, que níveis de pertinência 

devem ser considerados na análise.  Um texto pode, assim, ser examinado considerando suas 

relações de caráter paratextual, intertextual e intratextual. 

Esses diferentes âmbitos de atuação comportam diversos dispositivos, ou seja, 

“mecanismos de ancoragem que operam, nos diferentes níveis da textualidade em análise, 

através de procedimentos/estratégias” (DUARTE; CASTRO, 2014a, p. 2), que podem ser de 

várias ordens e/ou pertencerem a diferentes âmbitos do processo em que atuam – para, inter 

ou intratextual.  
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Os dispositivos envolvidos na análise do âmbito paratextual manifestam-se através do 

emprego de diferentes procedimentos ou estratégias de ordem comunicativa/enunciativa, 

sendo responsáveis pela configuração da situação comunicativa/enunciativa e de seus 

entornos, que podem ou não estar assinalados no texto.  

Os dispositivos envolvidos na análise do âmbito intertextual, por sua vez, manifestam-

se “através do emprego de diferentes procedimentos ou estratégias concernentes ao tipo de 

referenciação ao modelo ou às formas de transposição operadas” (DUARTE; CASTRO, 

2014a, p. 3), sendo responsáveis pelo estabelecimento de conexões entre o texto em exame e 

outros textos. O âmbito intertextual comporta dois tipos de dispositivos: o de 

paradigmatização ou atualização de modelos textuais pela submissão, adaptação ao modelo ou 

embaralhamento de modelos; o de sintagmatização ou metadiscursivização, que recorre à 

transposição literal, à recuperação de fragmentos ou à alusão a outros textos. 

Já os dispositivos envolvidos na análise do âmbito intratextual são responsáveis pela 

estruturação do relato e sua manifestação textual. Esse âmbito comporta dispositivos 

discursivos (plano do conteúdo) e expressivos (plano da expressão). Os dispositivos 

discursivos manifestam-se através do emprego de diferentes procedimentos ou estratégias e 

distinguem-se entre si pelo caráter semântico (tematização e figurativização) ou sintático 

(actorialização, temporalização, espacialização e tonalização). Os dispositivos expressivos, 

por seu turno, manifestam-se através do emprego de procedimentos diversos e referem-se a 

operações, com distintos mecanismos pertencentes aos diferentes níveis de linguagens 

convocadas para a expressão dos textos televisuais.  

Cabe aqui ressaltar que o dispositivo de tonalização, de certa forma, perpassa os 

demais, uma vez que interfere no processo de seleção das estratégias discursivas e expressivas 

que manifestam não só as relações intertextuais, como as intratextuais, razão pela qual, 

quando o foco da análise é o tom, há a necessidade de se examinarem os demais dispositivos 

de caráter inter e intratextuais, na relação que contraem com o de tonalização. 

4.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

O percurso metodológico adotado na análise dos programas de auditório/emissões 

selecionados fundamenta-se, como já se referiu, em princípios de uma semiótica de inspiração 

hjelmsleviana/greimasiana, que elege o texto como espaço material de manifestação das 

relações por ele contraídas, paratextualmente com seu contexto comunicativo e enunciativo; 

intertextualmente com outros textos com os quais ele mantém relações de caráter 
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sintagmático e/ou paradigmático; e intratextualmente, entre seus dois planos, expressão e 

conteúdo.  

Assim, o percurso de análise dos programas de auditório selecionados para comporem 

o corpus do presente trabalho compreendeu cinco níveis de pertinência:  

(a) o exame dos programas de auditório selecionados na sua relação com o contexto 

comunicativo que os enforma;  

(b) o exame dos programas de auditório selecionados em relação ao contexto 

enunciativo que os enforma;  

(c) a análise dos programas de auditório selecionados em suas relações intertextuais, 

considerando sua dimensão paradigmática, em direção ao conjunto de textos que lhes serve 

de modelo, ou seja, em suas relações com o gênero, subgênero, formato e tons privilegiados;   

(d) a análise dos programas de auditório selecionados e, em especial, das emissões 

selecionadas, em suas relações intertextuais, considerando sua dimensão sintagmática, em 

direção a outros textos, incluindo outros programas de auditório, que os precedem e sucedem 

na cadeia sintagmática e que eles recuperam, resgatando, ou não, o tom original; 

(e) a descrição intratextual das emissões dos programas de auditório selecionados, 

considerando a relação contraída entre os planos de expressão e conteúdo, com vistas a 

verificar, em particular, as estratégias discursivas privilegiadas e os mecanismos 

expressivos convocados para manifestar, dentre outros elementos que lhes conferem 

identidade, um tom específico. 

Em consonância com o objetivo maior do trabalho, a análise intratextual priorizou o 

exame da interferência do tom nos demais dispositivos discursivos. Assim, a investigação 

procurou contribuir com os estudos que vêm sendo desenvolvidos sobre o tom, com o 

desenvolvimento de uma proposta que direcionasse a análise, especificamente, ao processo de 

tonalização. Essa proposta de análise, que serve de roteiro para a abordagem do tom 

(Quadro 6), leva em conta os elementos que ganham maior ou menor relevância no exame do 

processo de tonalização, dependendo da forma como são trabalhados pelos demais 

dispositivos discursivos – tematização, figurativização, actorialização, espacialização e 

temporalização. 

Assim, a análise do tom no âmbito da tematização e da figurativização concentra-se no 

levantamento dos temas tratados em uma emissão, nas figuras utilizadas, nos quadros e, 

quando é o caso, nos subgêneros propostos em seu interior. A análise do tom no âmbito da 

actorialização volta-se, por sua vez, às características do apresentador e dos demais 



87 

 

participantes no que diz respeito à sua proeminência/insignificância no desenvolvimento das 

atividades, à sua expressão oral e corporal, aos figurinos utilizados. Já no âmbito da 

temporalização, o foco é o exame de aspectos mais técnicos, tais como ritmo, edição, efeitos e 

trilha sonora, recursos gráficos, planos e movimentos de câmera, movimentação do 

apresentador e dos demais participantes. No âmbito da espacialização, a análise do tom 

considera planos, ângulos e movimentos de câmera, efeitos e trilha sonora, recursos gráficos, 

bem como a caracterização dos estúdios, iluminação, cores e telões na criação da atmosfera 

dos ambientes apresentados, uso de locações externas, referências a espaços externos.  

 

Quadro 6 − Proposta de roteiro de análise: itens a serem considerados na análise da 

tonalização no âmbito dos demais dispositivos discursivos 

Dispositivo Itens a serem considerados na análise da tonalização 

Tematização  Temas presentes na emissão 

Figurativização 
Forma de apresentação e tratamento dos temas, figuras utilizadas, quadros/ 

subgêneros propostos 

Actorialização 

Apresentador, outros integrantes nomeados da equipe, participantes nomeados 

diretos e indiretos dos quadros, plateia, figurinos, expressão oral e corporal, 

interações entre os participantes, interação com os telespectadores 

Temporalização 

Ritmo, sequência, montagem/edição, efeitos sonoros, trilha sonora, recursos 

gráficos, planos de câmera, movimentos de câmera, ângulos de câmera, 

iluminação, movimentação do apresentador, movimentação dos demais 

participantes, uso de telões 

Espacialização 

Estúdios, cenários, locações externas, planos de câmera, movimentos de câmera, 

ângulos de câmera, iluminação, cores, sonoplastia, recursos gráficos, 

movimentação do apresentador, movimentação dos demais participantes, uso de 

telões 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.5 ETAPAS DA ANÁLISE 

A análise dos programas de auditório e emissões selecionadas compreende sete etapas:  

Etapa I: Esta etapa, de caráter paratextual, é extensiva a todas as produções em 

exame e apresenta: o modo de funcionamento das emissoras de televisão; uma breve 

recuperação da história dos programas de auditório na televisão brasileira; um panorama 

atualizado da presença dos programas de auditório nas grades de programação das principais 

redes de televisão brasileiras – TV Globo, SBT, Record e Band –, com a finalidade de 

contextualizar os programas de auditório em estudo em relação ao seu entorno 

comunicacional.  
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Etapa II: Esta etapa, de caráter paratextual, reúne um conjunto de informações que 

envolvem as emissoras em cuja grade de programação figuram os programas de auditório 

selecionados para a análise, com a finalidade de contextualizá-los em relação ao seu entorno 

enunciativo.  

Etapa III: Esta etapa, de caráter intertextual, apresenta um exame dos programas de 

auditório em análise em relação ao modelo de texto dos programas de auditório, apresentando 

uma caracterização geral desse tipo de produto televisual, do ponto de vista de suas 

configurações de gênero, subgênero, formato e tom, com a finalidade de analisar os textos em 

exame do ponto de vista paradigmático. 

Etapa IV: Esta etapa, de caráter intratextual, apresenta um exame das emissões dos 

programas de auditório em análise do ponto de vista de suas relações internas, contraídas 

entre conteúdo e expressão, com ênfase no nível discursivo, descrevendo como os 

procedimentos de tonalização perpassam a atualização dos dispositivos de tematização, 

figurativização, actorialização, espacialização e temporalização, com a finalidade de verificar 

como se sustenta o processo de construção identitária do programa.  

Etapa V: Esta etapa, de caráter intertextual, apresenta um exame das relações 

contraídas pelas emissões dos programas de auditório em análise, do ponto de vista 

sintagmático, ou seja, de sua articulação com outros textos que os precedem e sucedem, com a 

finalidade de analisar as emissões dos programas de auditório a partir da recuperação e/ou 

transposição de outros textos que eles referenciam, via emprego de procedimentos de 

metadiscursividade e autorreflexividade, resgatando, ou não, o tom original. 

Etapa VI: Esta etapa, de caráter comparativo, apresenta uma análise dos resultados 

obtidos a partir da descrição das emissões dos programas de auditório selecionados para 

fazerem parte do corpus da pesquisa, com vistas a verificar os tons comuns configuradores 

das emissões e dos programas de auditório de uma mesma emissora.  

Etapa VII: Esta etapa, de caráter comparativo, apresenta um exame dos tons 

reiterados nas emissões dos programas das duas emissoras, com vistas a identificar os traços 

tonais caracterizadores do subgênero programa de auditório, bem como aqueles que 

distinguem as produções da TV Globo das do SBT. 
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5 PARATEXTUALIDADE: CONTEXTO COMUNICATIVO E ENUNCIATIVO DOS 

PROGRAMAS DE AUDITÓRIO NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

A presente seção propõe-se a apresentar as relações paratextuais contraídas por todos 

os programas e emissões selecionadas para comporem o corpus da presente pesquisa, com a 

finalidade de, primeiramente, contextualizar os programas de auditório em estudo em relação 

ao seu entorno comunicacional (item 5.1). As informações apresentadas são 

inter-relacionados e/ou extensivas a todas as produções em exame e respondem à Etapa I da 

metodologia empregada nesta tese, dizendo respeito ao modo de funcionamento das emissoras 

de televisão, a uma breve recuperação da história dos programas de auditório na televisão 

brasileira e a um panorama atualizado da presença dos programas de auditório nas grades de 

programação das principais redes de televisão do país.  

A seção encarrega-se, ainda, da apresentação das relações paratextuais que se referem 

especificamente ao exame dos programas de auditório em análise em relação ao conjunto de 

circunstâncias que envolvem a sua inserção na programação de uma dada emissora, com a 

finalidade de contextualizar os programas de auditório em estudo em relação ao seu entorno 

enunciativo (item 5.2). Visto que os programas de auditório selecionados para comporem o 

corpus de análise foram veiculados no âmbito de responsabilidade da TV Globo e do SBT, o 

item 5.2, assim, aborda a configuração do contexto enunciativo representado por essas 

emissoras, respondendo à Etapa II da metodologia adotada nesta tese.  

5.1 CONTEXTO COMUNICATIVO 

Os programas de auditório analisados nesta tese inserem-se no contexto histórico e 

sociocultural que vem sendo configurado desde o início do funcionamento da televisão no 

Brasil.  Nesse sentido, o presente segmento propõe-se a apresentar o contexto comunicativo 

em que se inserem as produções analisadas nesta estudo, tratando do modo de funcionamento 

das redes e emissoras de televisão no país, da forma de organização de sua programação e dos 

procedimentos por elas adotados na construção de sua identidade, imagem e marca. A seção 

comporta, ainda, uma breve síntese da história da televisão brasileira e dos programas de 

auditório, além de dados desse tipo de produção na programação mais recente das principais 

emissoras brasileiras – TV Globo, SBT, Record e Band –, com a apresentação de um 

levantamento dos programas desse subgênero que elas exibiram em 2017. 
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5.1.1 Modo de funcionamento da televisão: programação e programas 

Os programas são os produtos que as empresas de televisão oferecem ao mercado para 

serem consumidos pelos telespectadores. Mas, segundo Machado (2005), a noção de 

programa é bastante complexa. Muitas vezes, a televisão é utilizada para veicular um filme 

originalmente feito para o cinema, ou, então, para transmitir espetáculos musicais e eventos 

esportivos, etc., que não foram concebidos para a televisão – se bem que, em muitas 

situações, a previsão de transmissão interfere na organização do evento: o fato de se saber que 

o acontecimento será filmado influi em sua preparação (ECO, 1984). Assim, Machado 

considera como programa “qualquer série sintagmática que possa ser tomada como uma 

singularidade distintiva, com relação às outras séries sintagmáticas da televisão” 

(MACHADO, 2005, p. 27). Nesse sentido, um programa pode ser, segundo o autor, uma peça 

única, ou uma série em capítulos definidos, um horário sem previsão de finalização ou mesmo 

a programação inteira, quando não há variação de blocos, no caso de emissoras 

especializadas.  

Com tamanha flexibilidade em termos do que seria um programa – um produto 

televisual – seu critério maior de distribuição, estruturação e fragmentação é, de acordo com 

Duarte (2015b), a serialidade. Ela diz respeito a um tipo de organização que é exterior ao 

programa, mas que, ao mesmo tempo, incide fortemente sobre sua estruturação interna. Essa 

exterioridade refere-se a princípios de seleção, distribuição e combinação dos programas na 

grade de programação. Tais princípios consideram as características do público disponível nos 

diferentes horários e dias da semana (sexo, faixa etária e nível cultural), seus gostos e 

preferências, na seleção dos subgêneros de programas a eles indicados. Dessa forma, via 

programação, as emissoras estabelecem, com os telespectadores, encontros “mais ou menos 

modelados pela temporalidade social” (JOST, 2007, p. 83). A serialidade, fundada na 

fragmentação, prevê: 

que cada programa ocupe um determinado e reiterado espaço, de forma regular, na 

programação, ou seja, que conte com dias predefinidos de apresentação, semanais ou 

mensais; com o tempo de duração de cada emissão pré-estabelecido e, se for 

possível, com a previsão do período total de duração do programa (DUARTE, 

2015b, p. 1). 

Utilizando dois eixos temporais – o horizontal e o vertical –, as emissoras operam com 

princípios de seleção e combinação de programas, de forma a dispor, serialmente, seus 

produtos. O eixo vertical diz respeito à inserção de um programa no fluxo diário da grade de 
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uma emissora, precedido e sucedido por outros produtos em determinado horário. Já o eixo 

horizontal dá conta do desenvolvimento dos programas na sequencialidade semanal de suas 

emissões, “operando sobre a programação enquanto periodicidade e reiteração” (DUARTE, 

2015b, p. 1).  

As emissões constituintes de um programa, do ponto de vista de sua disposição 

horizontal, podem manifestar-se sob a forma de capítulos, episódios, edições, apresentações, 

etc. Os capítulos correspondem a fragmentos de uma narrativa cujo sentido só se completa 

com a exibição da última emissão de um dado programa; os episódios são segmentos de um 

programa que se apresentam como narrativas completas, com início, meio e fim, tendo 

relativa autonomia uns dos outros do ponto de vista do sentido, embora preservem atores 

discursivos, cenários e contextos; as apresentações dizem respeito a exibições de variedades,  

reportagens, espetáculos e jogos, podendo exigir, ou não, formas diversas de sequencialidade, 

obedecendo algumas vezes a lógicas externas à televisão; as edições geralmente relacionadas 

aos telejornais, apresentam notícias acontecidas em seus intervalos de tempo de exibição, 

podendo ser definidas como emissões de um mesmo programa (DUARTE, 2015b).  

É um erro acreditar que os programas se dirigem a todos os públicos; um dos 

parâmetros utilizados pelas emissoras na constituição de sua programação é a natureza do 

público disponível em cada faixa horária. O horário de exibição de um programa está, assim, 

estreitamente ligado ao seu êxito em termos de audiência, pois ele pode ou não atingir o 

público visado ou despertar maior ou menor interesse do que o veiculado por uma emissora 

concorrente. A programação é definida, como já se referiu, a partir desses públicos 

disponíveis: as escolhas recaem, assim, sobre aqueles programas que melhor representam os 

interesses, em termos econômicos, para os anunciantes. A constituição das grades de 

programação, portanto, leva em conta a relação entre programas, programação, públicos-alvo 

e concorrência.  

Dessa forma, faz parte das estratégias empregadas por uma empresa de televisão, ao 

definir sua grade de programação, considerar tanto os gêneros/subgêneros mais apropriados 

ao público alvo em uma determinada faixa horária, quanto a oferta disponibilizada por outros 

canais. Sim, porque as agências, ao veicularem as publicidades, privilegiam horários que 

garantam “um público estável, com mais ou menos as mesmas características de uma semana 

para outra, um alvo” (JOST, 2007, p. 76).  

As emissoras recorrem, dessa forma, segundo Jost (2007), a algumas técnicas para 

testar a aceitação do público e preencher determinadas faixas horárias, de forma a contornar, 
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por exemplo, os limites de produção. Dentre elas, está a inserção do piloto de um novo 

programa entre as emissões de dois programas de sucesso, aproveitando a fidelidade do 

público, bem como a exibição, a cada semana, de programas diferentes, mas equivalentes, em 

uma mesma faixa horária. Da mesma forma, para capturar a atenção do telespectador o maior 

tempo possível, as emissoras utilizam, como estratégia, a colocação de um programa popular 

no início das diferentes faixas horárias, com vistas a conservar o público para a faixa horária 

seguinte. 

Assim, na estruturação de sua programação, as emissoras recorrem a uma série de 

escolhas estratégicas. Nesse sentido, Jost (2007, p. 86) destaca que “a programação não visa 

colocar, na grade, a cada instante, um programa de alta qualidade, que reuniria todos os 

públicos, mas um programa que atinge a maioria do público disponível naquela faixa horária 

e ao melhor custo”.  

E é, por isso, que, em determinados horários, como o da noite, as emissoras 

geralmente evitam exibir programas que poderiam provocar disputas entre pais e filhos, pois – 

a despeito do número de aparelhos de televisão muitas vezes disponíveis nas residências, bem 

como da proeminência de outros dispositivos móveis de comunicação – ainda se pode dizer 

que, nesse horário, assiste-se à televisão em família. Por outro lado, também considerando a 

escolha entre segmentar ou reunir públicos em outros horários, as emissoras podem adaptar 

suas emissões ao alvo determinado por seus anunciantes, ou seja, à quantidade de público 

disponível e aos rendimentos publicitários colhidos (JOST, 2007). 

Atendendo a esses quesitos, um programa pode ficar no ar por muitos anos: sua 

permanência é definida pela audiência. Enquadram-se nesse tipo de programa, por exemplo, 

os telejornais e os programas de auditório. Assim, a duração total de tempo em que um 

programa fica no ar está, de certa forma, ligada ao seu subgênero. Enquanto alguns programas 

têm um tempo predeterminado de exibição, outros ainda vão ao ar por temporadas, novas 

edições, reapresentações, etc.  

Esse tipo de decisão incide fortemente sobre a programação das emissoras brasileiras 

de televisão aberta – TV Globo, SBT, Record e Band –, que têm buscado construir uma 

imagem de si próprias a partir de variadas escolhas que passam pela seleção de programas 

para comporem sua programação, decidindo pela continuidade de alguns produtos ou pelo 

lançamento de novas propostas. Isto porque a programação e os programas correspondem a 

espaços de manifestação das emissoras, em que elas se constituem discursivamente como 
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enunciadoras para poderem interpelar os telespectadores, construindo assim sua identidade e, 

consequentemente, sua imagem.  

Como qualquer outro tipo de empresa privada, uma emissora de televisão depende da 

aceitação do público, ou seja, de sua atenção, interesse, reconhecimento e fidelidade: a 

sobrevivência como organização que visa ao lucro, está intimamente relacionada aos recursos 

que utiliza para interpelar os telespectadores, com vistas a fazê-los participar do jogo 

comunicativo que propõe.  

Ocorre que, para que possa interpelar esses sujeitos, uma emissora precisa, antes de 

mais nada, constituir-se como sujeito, dotando-se de uma identidade, de uma marca e, por 

consequência, de uma imagem; precisa, portanto, “construir-se discursiva e estrategicamente 

como enunciadora” (DUARTE, 2013a, p. 3), manifestando-se de forma coerente e sedutora. 

Refletir a respeito de identidade significa considerar os aspectos que representam e 

identificam um sujeito, um grupo social, uma empresa ou instituição. Em todos os casos, o 

estabelecimento de diferenças de distintas ordens é essencial: somente o reconhecimento da 

diferença permite a identificação de certos valores que distinguem sujeitos/instituições 

entre si.  

Stuart Hall é um dos autores que explicam que é por meio da diferença que o processo 

de identificação opera. Para ele, a identidade envolve a marcação de fronteiras simbólicas, 

necessitando do que está do lado de fora dessas fronteiras para consolidar-se. O exterior é 

parte constituinte da identidade (HALL, 2005, p. 106). As identidades são, dessa forma, 

construídas no interior do discurso e por meio da diferença:  

[...] é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, 

com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu 

exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua 

“identidade” – pode ser construído. As identidades podem funcionar, ao longo de 

toda a sua história, como pontos de identificação e apego apenas por causa de sua 

capacidade para excluir, para deixar de fora [...] A unidade, a homogeneidade 

interna, que o termo “identidade” assume como fundacional não é uma forma 

natural, mas uma forma construída de fechamento: toda identidade tem necessidade 

daquilo que lhe falta [...] (HALL, 2005, p. 110). 

Assim, como já se ressaltou, toda identidade é uma construção de linguagem, uma 

construção discursiva. Para Hall, o termo identidade significa o ponto de encontro entre os 

processos que constroem os indivíduos como sujeitos e produzem subjetividades e os 

discursos e práticas que os interpelam para que assumam seus lugares como sujeitos sociais.  

Como as identidades e as diferenças são construções do mundo social e cultural, elas 

precisam ser ativamente produzidas e só podem ser compreendidas dentro dos sistemas de 
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significação, a partir dos quais adquirem sentido. As identidades, são, dessa forma, “pontos de 

apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós”, 

constituindo-se no “resultado de uma bem-sucedida articulação ou „fixação‟ do sujeito ao 

fluxo do discurso” (HALL, 2005, p. 111-112).  

Em razão disso, pode ser mais adequado falar em identidades, no plural, tendo em 

vista que cada pessoa/organização pode, temporariamente e/ou de acordo com os contextos 

que vivencia, assumir diferentes identidades, sem que isso signifique que uma ou outra 

identidade que assume deixe de ser autêntica.   

Para Silva (2005), as identidades são marcadas pela indeterminação e pela 

instabilidade. Um dos pontos mais interessantes da argumentação desse autor diz respeito à 

definição da identidade e da diferença como resultado das relações sociais, e, portanto, 

sujeitas às relações de poder: 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 

recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais [...] O 

poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das 

relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes 

(SILVA, 2005, p. 81). 

A identidade relaciona-se, dessa forma, às condições materiais e sociais, 

estabelecendo-se por meio da diferença, via marcação simbólica em relação a outras 

identidades (WOODWARD, 2005).   

No âmbito da semiótica, a construção de sentido baseia-se na noção de valor: ser o que 

outros não são. Como o sujeito se constrói pela diferença, ele necessita, segundo Landowsky, 

de um outro para poder existir semioticamente: 

Também ele condenado, aparentemente, a só poder construir-se pela diferença, o 

sujeito tem necessidade de um ele – dos “outros” (eles) – para chegar à existência 

semiótica, e isso por duas razões. Com efeito, o que dá forma à minha própria 

identidade não é só a maneira pela qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento me 

definir) em relação à imagem que outrem me envia de mim mesmo; é também a 

maneira pela qual, transitivamente, objetivo a alteridade do outro atribuindo um 

conteúdo específico à diferença que me separa dele. Assim, quer a encaremos no 

plano da vivência individual ou [...] da consciência coletiva, a emergência do 

sentimento de “identidade” parece passar necessariamente pela intermediação de 

uma “alteridade” a ser construída (LANDOWSKI, 2002, p. 04). 

Para o semioticista, a demarcação que se dá entre o eu e o outro é um processo 

cuidadosamente construído no qual a diferença nem sempre é absoluta, mas a maneira como 

cada sujeito se define (eu) ocorre a partir da relação com o outro, da imagem que o outro dele 
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constrói e lhe reenvia. O mesmo processo acontece na ordem inversa: o eu também atribui um 

conteúdo para a alteridade do outro.  

De acordo com Landowsky (2002), até mesmo uma heterogeneidade à qual um grupo 

se opõe com todas as forças, é por ele mesmo criada, via produção social de disparidades, 

desigualdades e distâncias de toda ordem. Porém, o que separa um grupo de referência dos 

grupos que ele define em relação a si como outros não é uma diferença de substância 

produzida por uma desordem social e nem uma diversidade predisposta pela natureza, pois 

elas não bastariam para demarcar as fronteiras entre identidades distintas. Essa distinção 

passa, em um nível mais profundo, pela construção semiótica da diferença, que exige: 

que uma instância semiótica – um “sujeito” qualquer, individual ou coletivo – se 

encarregue concretamente de efetuar as operações de seleção e de investimento 

semântico correspondentes [...] é a partir de muitas trocas interindividuais [...] que o 

sujeito coletivo que ocupa a posição de grupo de referência – instância semiótica 

evidentemente difusa e anônima – fixa o inventário dos traços diferenciais que, de 

preferência a outros possíveis, servirão para construir, diversificar e estabilizar o 

sistema das “figuras do Outro” que estará, temporária ou duradouramente, em vigor 

no espaço sociocultural considerado (LANDOWSKY, 2002, p. 13).   

Sendo assim, as desigualdades geradas ou manifestadas em um âmbito referencial, 

descrito geralmente em termos biológicos ou sociológicos, fornecem uma ampla variedade de 

traços diferenciais que podem ser explorados para significar figurativamente a diferença que 

separa o um de seu outro, em um outro plano, o semiótico, em que certas diferenças 

reconhecidas no plano referencial são tratadas “com vistas à construção de um universo de 

sentido e de valores” (LANDOWSKY, 2002, p. 14).  

O referido semioticista acredita que é possível superar a discussão da identidade em 

termos de alteridade – “eu sou o que você não é” – para tomar o caminho de uma autêntica 

busca de identidade – “sou algo mais, algo que me é próprio, ou que talvez nos seja comum”.  

Uma outra forma de construção da identidade do indivíduo se dá, assim, a partir do existir, do 

ser alguém ou algo, isto é, do viver, “dando, se possível, um sentido ao que se faz com sua 

própria vida ou, senão, tentando entender o que a própria vida faz de nós” (LANDOWSKY, 

2002, p. 27). O sujeito encontra-se em constante transformação, em busca de si mesmo em 

sua relação com o outro: o sujeito nunca é ele mesmo, mas torna-se ele. Nessa perspectiva, a 

problemática da identidade suscita compreendê-la a partir de uma semiótica do contínuo, do 

devir, da instabilidade.  

Os processos de construção identitária se dão em diferentes níveis, que não só o dos 

sujeitos individuais: é o caso dos sujeitos instituições, como as emissoras de televisão. Várias 
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teorias e abordagens referentes à identidade das organizações falam dela como o conjunto de 

atributos singulares que as diferenciam das demais.  

Carrieri, Davel e Paula (2008) procuraram explorar várias vias teóricas e 

epistemológicas, apontando para a multiplicidade de caminhos possíveis para definir a 

identidade organizacional. Observaram, como era de se esperar, que boa parte dos estudos 

sobre identidade, relacionados às organizações, incorporam uma noção relacional, tratando de 

indivíduos que, inseridos na estrutura organizacional, interagem pessoal e simbolicamente 

com outros, formando e reconhecendo identidades. A identidade de uma organização, nessa 

perspectiva, seria sempre afetada pelas significações culturais que perpassam as empresas, 

variando de acordo com as situações e a história dos atores organizacionais.  

Algumas concepções sugerem que haveria uma identidade organizacional de ordem 

superior, responsável por uma estrutura de referência, associada à sua missão e pressupostos 

básicos, e presente em sua enunciação. Porém, de maneira geral, haveria uma impossibilidade 

de se pensar em uma identidade organizacional única: “a ideia de uma identidade unívoca é 

estranha, dada a multiplicidade de grupos sociais existentes em uma organização: a própria 

evolução das pesquisas no campo da cultura organizacional levou à conclusão de que a 

univocidade cultural é um mito” (CARRIERI; DAVEL; PAULA, 2008, p. 137-138). Nesse 

sentido, a identidade não assinalaria  

aquele núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança [...] 

não tem como referência aquele segmento do eu que permanece [...] “o mesmo”, 

idêntico a si mesmo ao longo do tempo [...] um eu coletivo capaz de estabilizar, 

fixar ou garantir o pertencimento cultural ou uma ”unidade” imutável que se 

sobrepõe a todas as outras diferenças [...] (HALL, 2005, p. 108). 

Para Hall (2005), portanto, as identidades nunca são únicas, mas, sim, cada vez mais 

fragmentadas e fraturadas; multiplamente construídas ao longo dos discursos, práticas e 

posições que podem se cruzar ou ser antagônicos; e constantemente em processo de mudança 

e transformação (HALL, 2005). Também para Landowsky (2002), como já se destacou, a 

problemática da identidade não se origina somente na convocação de essências, ou em uma 

lógica exclusivamente da diferença, mas, também, na instabilidade e no devir.  

As concepções de Hall e Landowsky podem ser, de forma geral, projetadas para as 

organizações e, nessa perspectiva, pode-se dizer que a identidade de uma instituição ou 

empresa pode variar ao longo de sua existência, a partir de reconstruções simbólicas baseadas 

nas representações e valores socialmente compartilhados pelos diversos atores 
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organizacionais. Ainda assim, a cada organização corresponderia uma identidade, mesmo que 

cambiante, múltipla, fragmentada ou contraditória (ALMEIDA, 2009).   

Essa identidade, composta pela história da organização e por seus atributos e 

características, exposta ao ambiente (identidade projetada), geraria uma imagem. Assim, 

haveria uma imagem que a instituição tenta projetar, de si e de seus atributos, e aquela 

efetivamente percebida por seus públicos. Nessa perspectiva, ao menos uma parte do processo 

de construção da imagem pode ser influenciada pela própria organização, por meio da 

divulgação constante de informações sobre si mesma e do planejamento de formas de 

comunicação com seus públicos, pois, se a imagem mental que os indivíduos formam sobre 

uma organização depende, em grande parte, das informações que têm sobre ela e da forma 

como adquiriram essas informações, todo o tipo de contato que o sujeito estabelecer com a 

organização ou com suas representações – nome, marca, logotipo, produtos/programas, falas, 

etc – contribui para a construção do modelo mental que o indivíduo tem sobre ela. A 

identidade que a organização projeta, percebida pelo indivíduo, interfere na imagem a respeito 

dela que ele constrói.  

Para as organizações, as pessoas, de modo geral, pertencem a diferentes grupos de 

interesse. No caso específico das emissoras de televisão, esses grupos configuram-se como 

telespectadores, anunciantes, colaboradores, representantes de poderes públicos, etc., aos 

quais as empresas midiáticas procuram responder com a oferta de uma identidade/imagem 

adequadas às suas expectativas.  

Se a identidade reúne uma coleção de atributos vistos como específicos daquela 

organização, que a diferencia de outras, a identidade de uma emissora de televisão, da mesma 

forma, pode ser também compreendida a partir de um conjunto de traços e características – de 

semelhanças e de dessemelhanças – que possibilitam distingui-la das demais.  

Segundo Bourdieu (1998), como a identidade é uma construção discursiva, necessita 

passar por um discurso de legitimação. Esse discurso pressupõe: um locutor legitimado, que 

tenha o domínio sobre o que está enunciando; uma situação legítima a ser enunciada; uma 

gramática legítima; e destinatários legítimos, com capacidade de compreender o que é 

enunciado.  

No caso das emissoras de televisão, concorrem, como locutores, diferentes tipos de 

enunciadores, pois, no processo comunicativo televisual:  

há a instância representada pela empresa comercial, regida por uma lógica 

econômica, que visa ao lucro; há a instância institucional, voltada a missões no 

espaço público e responsável institucionalmente pelas informações veiculadas; há 
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uma instância representativa da marca, em permanente concorrência com outras 

emissoras, via seus programas e programação; há uma instância de realização, 

representada pelos sujeitos que fazem parte da equipe de produção/realização de 

programa; há a instância discursiva, que pode conter enunciadores enunciados, 

atores discursivos, que operam, no texto televisual, como apresentadores, 

animadores, âncoras, repórteres e/ou entrevistadores, desempenhando, no interior do 

programa, o papel de enunciadores; há ainda uma instância de representação 

simbólica do universo inscrito, pertencente aos sujeitos do mundo evocado, os 

telespectadores, que validam e caucionam os conteúdos propostos e os valores 

assumidos por um programa, respondendo ou não à combinatória tonal proposta 

(DUARTE, 2013a, p. 3).  

Todos esses atores contribuem para elaborar uma enunciação aparentemente unitária e 

homogênea do discurso midiático televisual, “uma co-enunciação, cuja intencionalidade 

significante corresponde a um projeto comum a esses atores e do qual se pode dizer que, por 

ser assumida por esses atores, representa a ideologia do organismo de informação” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 73). 

As vozes das quatro primeiras instâncias mencionadas por Duarte (2013a) – instância 

representada pela empresa comercial, instância institucional, instância representativa e 

instância de realização – advêm da enunciação e estão ligadas tanto à realidade 

socioeconômica e às lógicas de realização, como à missão que se atribui e à imagem/marca 

que a instituição deseja construir de si frente ao público telespectador. Dessa maneira, 

interferem na escolha e estruturação da programação, porque a lógica empresarial dita a 

escolha dos programas e propõe o descarte daqueles que não correspondam imediatamente a 

seus objetivos de audiência, interferindo na produção e/ou compra de seus programas.   

A lógica da marca leva as emissoras a escolherem programas coerentes com a 

imagem que desejam projetar de si: cada programa é elemento constitutivo da 

imagem da emissora e a imagem da emissora semantiza cada programa [...]. Embora 

em tempos de globalização, essa equação seja de difícil solução, pois as emissoras 

do mundo inteiro tendem a privilegiar os mesmos formatos, as emissoras falam, 

através de sua programação, dentre outras coisas, da forma como querem interagir 

com o telespectador em um dado programa, ou seja, do ponto de vista a partir do 

qual seu texto quer ser lido, dos valores colocados em pauta (DUARTE, 2013a, 

p. 4). 

As emissoras de televisão empreendem, assim, um permanente trabalho discursivo de 

construção e manutenção de uma identidade que as diferencie das concorrentes. Para 

“construir uma imagem de si própria como pessoa e como parceira do telespectador”, as 

emissoras, como já se mencionou, fazem determinadas escolhas, por exemplo, de programas e 

de programação, bem como de formas de abordagem de certos temas, construindo “uma 

imagem de seus valores, de seu ethos” (JOST, 2007, p. 53). Essas deliberações estratégicas 

incidem sobre a seleção dos mecanismos expressivos que as manifestam, de tal forma que 
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“assistir ao mesmo programa em duas emissoras diferentes não tem o mesmo sentido” 

(JOST, 2007, p. 91). 

Para Jost (2007), escolher conteúdos e posicioná-los em faixas horárias, ou seja, 

programar, é um procedimento que nunca é neutro, porque a seleção, a sucessão e a 

aproximação dos programas são processos criadores de sentido e contribuem para construir a 

identidade da emissora. Além disso, a lógica da empresa afeta as escolhas dos programas, 

considerando as possibilidades de sucesso, mas também os riscos envolvidos – porque 

determinada produção pode significar uma oportunidade para uma pequena emissora ou 

representar o fracasso para uma grande. A lógica institucional também interfere na definição 

ou na compra de um programa, em que tem peso a característica pública ou privada de uma 

emissora e também seu posicionamento diante do público. Já a lógica da marca estimula as 

emissoras a construírem sua imagem por meio da escolha de programas coerentes com ela, 

independentemente de serem públicas ou privadas, comerciais ou não.  

As emissoras de televisão procuram atrelar a sua imagem à noção de qualidade. 

Segundo Machado (2005) o termo qualidade se presta aos mais diversos usos e às mais 

diferentes intenções. Geralmente, é compreendido pelos profissionais que fazem televisão 

como um conceito puramente técnico, que traduz a capacidade de utilizar bem os recursos 

expressivos desse meio de comunicação, resultando em boa fotografia e interpretação dos 

atores, roteiro coerente, indumentária convincente, etc.  

Há, porém, outras formas de avaliar o que seria qualidade em televisão. Profissionais 

de marketing e comunicólogos a entendem como “a capacidade de detectar as demandas da 

audiência (análise de recepção) ou as demandas da sociedade (análise de conjuntura) e 

transformá-las em produto” (MACHADO, 2005, p. 24-25). A qualidade também poderia ser 

descrita como uma competência para explorar os recursos de linguagem de forma inovadora, 

segundo uma abordagem estética, ou como a abertura para o mais amplo leque de 

experiências diferenciadas, estando ancorada, portanto, em uma diversidade que possibilitaria 

a expressão de uma sociedade plural e multicultural. Nessa perspectiva, a qualidade poderia 

ser encontrada “em programas e fluxos televisuais que valorizem as diferenças, as 

individualidades, as minorias, os excluídos, em vez de a integração nacional e o estímulo ao 

consumo” (MACHADO, 2005, p. 25). Do ponto de vista de educadores e religiosos, a 

qualidade deveria privilegiar valores morais e modelos edificantes e construtivos de conduta. 

E, ainda, de uma perspectiva mais coletivista, a qualidade em televisão poderia ser 

compreendida pelo seu poder de gerar mobilização, participação ou comoção nacional em 

torno de temas de interesse coletivo. Dessa forma,  
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Numa sociedade heterogênea e complexa, em que não existe – felizmente – nenhum 

consenso sobre a natureza do meio, sobre seu papel na sociedade e sobre o modo 

como devem interagir produtores e receptores, uma televisão de qualidade deve ser 

capaz de equacionar uma variedade muito grande de valores e oferecer propostas 

que sintetizem o maior número possível de “qualidades” (MACHADO, 2005, p. 25).  

Duarte (2013c) acrescenta que, para oferecer produtos de qualidade, uma emissora 

precisa contar com os mais competentes escritores, roteiristas, diretores e produtores, equipes 

técnicas altamente especializadas na captação de imagens, montagem e edição, elencos 

permanentes de grandes nomes, atores e apresentadores. Assim,  

uma televisão de qualidade planetária deve dispor não apenas de infraestrutura 

capacitada e de tecnologia de última geração em todos os setores de abrangência de 

sua ação, mas também de um setor produtivo capaz de recorrer a soluções criativas, 

por vezes até mesmo artesanais, que marquem sua teledramaturgia de traços 

nacionais, acrescidos de um tom e estilo que identifiquem a emissora, dotando sua 

produção como um todo de características arrojadas, cenários e figurinos 

hollywoodianos, efeitos especiais retumbantes etc. Esse propósito perpassa todo o 

processo de criação e produção de programas [...] de forma a distingui-los dos de 

outras emissoras (DUARTE, 2013c, p. 332). 

Para a pesquisadora, a qualidade em televisão está, portanto, relacionada em grande 

parte com a possibilidade de contar com equipes de profissionais capazes de dar conta da 

realização dos produtos televisuais que respondam com os atributos necessários para a sua 

inserção na grade de programação e, mais do que isso, “dotar de identidade todos os produtos 

realizados pela emissora” (DUARTE, 2013c, p. 333), de tal forma que os telespectadores 

reconheçam, de pronto, de qual emissora é a produção que assistem. 

A marca de uma emissora de televisão, de certa forma, condensa todos esses sentidos, 

valores e atributos constitutivos de sua identidade mais ampla enquanto organização, da 

imagem que ela visa projetar de si, e também daquela que é introjetada pelos telespectadores, 

pois, a percepção desses diferentes sentidos, valores e atributos pelos diversos públicos da 

televisão, que os julgarão conforme suas próprias características e experiências anteriores, 

está estreitamente relacionada à imagem que constroem da emissora: o telespectador pode 

reconhecer o canal em que seu aparelho está sintonizado, mesmo que ele não exiba a sua 

marca, por meio até mesmo de uma pequena amostragem de sua programação.  

Os traços mais evidentes para o grande público de uma emissora de televisão aberta 

dizem respeito, assim, àquilo que ele assiste por meio do aparelho de televisão. Nesse sentido, 

as emissoras de televisão, conforme já se destacou, como necessitam se constituir 

discursivamente como enunciadoras para poderem interpelar os telespectadores, construindo 

assim sua imagem, ocupam variados espaços de manifestação, que correspondem não só à 
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programação e ao discurso que constroem sobre si próprias, mas também aos programas que 

exibem.   

Esses programas, que são produtos que a televisão coloca para consumo no mercado 

televisual, configuram-se, do ponto de vista semiótico, como textos, frutos da relação 

contraída entre expressão e conteúdo, manifestação material de um processo de produção de 

significação e sentidos. A próxima seção, assim, examina os pressupostos teórico-

metodológicos da Semiótica de inspiração europeia, cujo objeto de estudo são os textos, além 

de abordar especificamente a configuração dos textos televisuais, que, para sua manifestação, 

articulam diferentes linguagens. 

5.1.2 Breve histórico da televisão brasileira e de seus programas de auditório 

As primeiras emissoras de televisão brasileiras foram inauguradas no início dos anos 

1950: a TV Tupi de São Paulo, primeira estação de televisão da América Latina, foi fundada 

por Assis Chateaubriand em setembro de 1950; a TV Tupi do Rio de Janeiro foi por ele 

inaugurada em janeiro de 1951. Até o final da década de 1950, já estavam no ar, dentre outras 

emissoras, a TV Paulista (1952), a TV Record (1953), a TV Itacolomi (1955), a TV Rio 

(1955), a TV Cultura de São Paulo (1958) e a TV Piratini de Porto Alegre (1959) (SODRÉ, 

1981; MATTOS, 2009). Em 1964, já estavam no ar 34 estações de televisão no país 

(MATTOS, 2009), todas elas empresas midiáticas privadas.  

Esse caráter de empresa privada, de certa forma, determinou o modo de 

funcionamento da televisão brasileira: regidas pelas leis de mercado, essas emissoras (canais 

abertos) sustentam-se com a venda de espaços comerciais; trata-se, assim, de um negócio que 

depende da audiência (DUARTE, 2013c)
12

. 

Segundo Sodré (1981), foi o ufanismo desenvolvimentista, aliado à falta de 

planejamento mercadológico, que levou os empresários ao ramo da televisão. Assis 

Chateaubriand, responsável pela implantação da televisão no Brasil, estava também à frente 

dos Diários Associados, grupo de comunicação que contava com jornais, revistas e emissoras 

de rádio; o empresário parecia “disposto a ver uma antena transmissora em cada grande 

cidade do país” (SODRÉ, 1981, p. 95), havendo comprado, de uma só vez, nove estações nos 

Estados Unidos.  

                                                           

12
 Considera-se televisão pública aquela que oferece uma programação voltada para a formação crítica do 

telespectador, enquanto a TV estatal divulga ações e atos do Poder Executivo. 
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Segundo Barbosa (2010, p. 17), a marca mais evidente do início da televisão brasileira 

é o improviso, “que levou ao extremo de se descobrir, na hora mesmo da inauguração, que 

não havia receptores para um público ainda em formação”. Ocorre que, quando a televisão 

brasileira iniciou, havia apenas cerca de duzentos televisores no país, nas mãos de membros 

de uma elite econômica (MATTOS, 2009). 

Porém, em 1956, esse número já era de cerca de 250 mil aparelhos de televisão, 

considerados “um brinquedo eletrodoméstico de minoria, tanto de produtores como de 

consumidores” (SODRÉ, 1981, p. 95). A pequena audiência, constituída por essa elite, e a 

ausência de uma estrutura comercial foram fatores determinantes na escolha dos programas. A 

esse período inicial, entre 1950 e 1964, Mattos (2009) denomina de fase elitista do 

desenvolvimento da televisão brasileira. 

Mas, como, nos anos 50, não havia ainda uma estrutura comercial-publicitária bem 

organizada, as emissoras não aferiam lucros significativos com a venda de espaços 

comerciais: as verbas das agências de publicidade ainda se espalhavam prioritariamente entre 

jornais, revistas e emissoras de rádio. Além disso, não existia, no país, uma tradição de show 

business, faltava uma infraestrutura de imagem e som e a maior parte dos técnicos e artistas 

provinham do rádio e do teatro, levando os produtores a combinarem, nos programas, 

telejornalismo e espetáculos culturalistas, como musicais e teleteatros, que buscavam seus 

temas em compositores e peças clássicas.  

Esse panorama começa a se alterar a partir dos anos 1960, quando a estrutura 

televisual já contava com 15 estações de televisão distribuídas por diferentes capitais 

brasileiras, disputando verbas publicitárias com base na comprovação de maior audiência. 

Também no início da década de 1960, a televisão passou a dispor do videoteipe, o que 

possibilitou uma organização da programação fundada na horizontalidade: “a veiculação de 

um mesmo programa em vários dias da semana criou o hábito de assistir televisão 

rotineiramente, prendendo a atenção do telespectador” (MATTOS, 2009, p. 87).  

A segunda fase do desenvolvimento da televisão brasileira, definida por Mattos como 

populista, situa-se entre os anos de 1964 e 1975, tendo seu início marcado pelo declínio dos 

Diários Associados e pelo acordo feito entre a TV Globo – inaugurada em 1964, em São 

Paulo, e, em 1965, no Rio de Janeiro – e o grupo Time-Life, dos Estados Unidos, o que 

determinou a criação de um novo modelo administrativo de televisão, apoiado no capital 

estrangeiro e na aliança com grupos nacionais (MATTOS, 2009). 
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Em decorrência desse acordo, a TV Globo passou a estabelecer, por todo o país, 

ligações contratuais com emissoras independentes, as chamadas afiliadas, constituindo assim 

a TV Globo, que concentrava todo o processo de produção de programas no Rio de Janeiro. 

Com esse modo de funcionamento, a TV Globo começou a liderar o mercado publicitário 

especialmente depois de 1967, a partir da adaptação da fórmula norte-americana de 

exploração comercial, que consistia em vender o tempo de televisão como um todo, e não de 

forma concentrada em um horário ou programa (SODRÉ, 1981). Outras inovações, segundo 

Mattos (2009), foram cruciais para o sucesso comercial da TV Globo, tais como a criação, já 

em 1971, de um departamento de pesquisa e análise, com vistas à adaptação dos programas a 

diferentes gostos e ao planejamento de sua publicidade, passando a importar algumas 

estratégias de comercialização até hoje utilizadas, como patrocínios, vinhetas de passagem e 

breaks comerciais.  

A televisão desenvolveu-se, nesse período, em um contexto em que tudo o que podia 

ser entendido como modernidade ganhou impulso dos setores privado e estatal, que investiam 

em obras urbanas, telecomunicações, publicidade, etc. Porém, somente se pode falar sobre um 

sistema informativo, exercendo uma espécie de centralização cultural, a partir de 1967, 

quando começam a crescer as vendas de televisores no país. 

Não foi por acaso que, precisamente em 1968, se daria o grande boom de vendas de 

aparelhos-receptores de tevê no país. Graças à instituição do crédito direto ao 

consumidor, as vendas de aparelhos receptores tiveram naquele ano um aumento de 

48% em relação a 1967, num total de 700 mil unidades (SODRÉ, 1981, p. 91).  

Para atender às exigências da nova audiência que vinha se constituindo, os programas 

foram se tornando cada vez mais populares. A partir de 1967, a TV Globo, por exemplo, 

estabeleceu uma programação nitidamente de caráter mais popular. Nesse período, além de o 

videoteipe ter possibilitado a importação de ideias e produtos norte-americanos, os chamados 

enlatados, tiveram início também os programas de auditório, que faziam parte, juntamente 

com as telenovelas, da programação: 

Entre 64 e 68, a TV-Recorde promoveu em larga escala programas musicais de 

auditório [...] que culminariam nos festivais da canção. Estes foram os responsáveis 

pelo lançamento dos grandes ídolos da canção (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico 

Buarque de Holanda, Elis Regina e outros) até meados da década de 70 (SODRÉ, 

1981, p. 98).  

E, se a TV Record tinha foco em programas musicais, a TV Globo dedicou-se às 

produções atreladas à chamada estética do grotesco, conduzida por figuras como Chacrinha, 

Sílvio Santos, J. Silvestre e Dercy Gonçalves e representada por “uma singularíssima aliança 
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simbólica da produção televisiva com os setores pobres ou excluídos do consumo nas „ilhas‟ 

desenvolvidas do país (Rio de Janeiro e São Paulo)” (SODRÉ, 1981, p. 102). 

O objetivo da TV Globo, assim como o de outras emissoras que seguiram seus passos, 

era o de conquistar a audiência das grandes cidades, acionando “o lado arcaico da vida 

nacional, representado pela permanência de aspectos simbólicos interioranos (agrícolas) na 

esfera urbana tecnologizada” (SODRÉ, 1981, p. 103), muitas vezes provocando, com isso, 

hilaridade ou simpatia do público por certas características – como velhice, ausência de 

dentes, debilidade mental, etc. –, portadas pelos participantes dos programas, selecionados 

“na sintonia das preferências do público a que se dedica sua mensagem” (SODRÉ, 1988, 

p. 78).  

A censura ideológica adotada pelos governantes pós-1964 dificultava a exibição de 

programas mais elaborados e reflexivos, contribuindo também para o baixo nível da produção 

televisual nacional. Além disso, os programas da linha do grotesco não representavam um 

mero atendimento ao gosto popular, mas visavam justamente à formação de um público para a 

televisão. Nesse período, a exibição de programas enlatados atingiu seu mais alto índice, 

chegando a 50% da programação nos primeiros seis anos do golpe militar, pois: “é bom que se 

diga, os „enlatados‟ estrangeiros eram mais baratos e não causavam transtorno com a 

censura vigente” (MATTOS, 2009, p. 91). Como resultado, em 1971, 70% da audiência era 

composta por indivíduos pertencentes às classes C e D.  

Dentre todas as emissoras, a TV Globo, nessa concorrência pela audiência, recorreu, 

ainda, a uma fórmula traduzida como o padrão globo de qualidade, que, até hoje se caracteriza 

por uma linha de trabalho baseada na contratação dos melhores profissionais do mercado em 

cada uma de suas áreas de sustentação, estrutura de funcionamento ágil e eficiente, excelência 

técnica na difusão de sua programação, instalações bem equipadas e disponibilidade de 

tecnologia de ponta.  

Outras duas razões contribuíram para uma mudança no caráter da programação na 

década de 1970. Em primeiro lugar, a imprensa, educadores e intelectuais brasileiros 

cobravam da televisão que assumisse uma função cultural e educacional: “não era apenas 

emissoras educativas oficiais o que se desejava, mas uma culturalização do sistema televisivo 

comercial” (SODRÉ, 1981, p. 110). Em segundo lugar, o governo brasileiro, após assinar um 

decreto, em 1970, declarando estarem proibidas as transmissões ofensivas à moral e aos bons 

costumes, nomeou, no final de 1971, uma comissão encarregada de estudar o conteúdo da 

programação televisual. Segundo Mattos: 
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Nas administrações de Médici e Geisel, muitos ministros, professores e críticos 

fizeram palestras e deram declarações sobre as implicações e responsabilidades 

educacionais e culturais da televisão, sobre o conteúdo de seus programas e sobre os 

efeitos negativos dos mesmos. Como um resultado indireto disto, a televisão 

brasileira avançou e melhorou suas técnicas e os padrões culturais, bem como 

iniciou um processo de nacionalização da programação (MATTOS, 2009, p. 101): 

As alterações na programação das emissoras de televisão, nesse período, devem-se, 

assim, tanto ao seu próprio desejo de apresentar produtos de maior qualidade, quanto à 

pressão da sociedade e do governo brasileiro. As novelas que retratavam o cotidiano nacional 

substituíram aquelas que privilegiavam um padrão sentimentaloide, e diversas produções 

passaram a adaptar obras da literatura nacional. Além disso, o telejornalismo começou a 

ocupar mais espaço, inclusive com a exibição de documentários e a apresentação de 

telejornais cotidianos, que ganhavam maior agilidade a partir da mobilidade das câmeras e de 

avanços no processo de revelação de filmes (SODRÉ, 1981; MATTOS, 2009). 

A terceira fase da televisão, entre os anos de 1975 e 1985, é, segundo Mattos, um 

período de desenvolvimento tecnológico, marcado pela exibição de programas “de alta 

sofisticação técnica, gerados em cores e que atendiam plenamente ao tipo que o governo 

queria: uma televisão bonita e colorida, nos moldes do „Fantástico – O Show da Vida‟” 

(MATTOS, 2009, p. 104).  

Diversas recomendações, emitidas pelo governo às emissoras, criticavam 

especialmente a excessiva violência exibida em sua programação, convocando-as a atuarem 

como criadoras e difusoras da cultura brasileira. Tais recomendações surtiram efeito e a 

televisão começou a nacionalizar seus programas: 

O processo de nacionalização contou com o apoio do governo, que queria substituir 

a violência dos “enlatados” americanos por programas mais amenos. Tal apoio foi 

viabilizado através de créditos concedidos por bancos oficiais, isenções fiscais, 

coproduções de órgãos oficiais (TV Educativa e Embrafilme, entre outros) com 

emissoras comerciais, além da concentração da publicidade oficial em algumas 

empresas (MATTOS, 2009, p. 107).  

Apoiadas pelo governo, as emissoras aumentaram sua produção própria. Já em 1976, a 

TV Globo produzia 75% dos programas que veiculava; em 1979, esse percentual alcançava os 

95% no horário nobre; no mesmo ano, começou a exportar suas produções para mais de 90 

países. Embora em menor proporção, outras emissoras trilharam o mesmo percurso, 

exportando seus produtos, em especial para a América Latina; diversificando suas fontes de 

faturamento; e construindo sua independência produtiva e econômica (MATTOS, 2009).  
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Mas, embora a atuação do governo tenha contribuído para o padrão cultural e para a 

qualidade técnica dos programas televisuais, a censura sobre a programação como um todo, 

vigente até 1978, limitou a televisão brasileira sob outros aspectos. Além da proibição de 

muitos produtos, tanto na televisão como no rádio, o controle exercido sobre os telejornais era 

rígido: a televisão passou, assim, a contribuir para “aliviar o quadro real da situação vivida 

no país” (MATTOS, 2009, p. 104).  

No início da década de 1980, a influência americana, tanto no que concerne à 

estruturação comercial e técnicas administrativas, como na realização dos programas – ideias, 

temas, roteiros e técnicas administrativas – já havia diminuído. A televisão brasileira começou 

a adotar formato e tecnologia próprios de produção, apesar de ainda depender da importação 

de equipamentos e tecnologias de transmissão.  

Foi durante essa terceira fase que, em 1980, o governo cassou a concessão de todos os 

canais da Rede Tupi (Diários Associados), distribuindo-os então entre os grupos Silvio Santos 

e Adolfo Bloch, o que possibilitou à rede de emissoras de televisão de Silvio Santos – o 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) – iniciar suas transmissões, em 1981.  

Essa fase caracterizou-se por uma padronização da programação televisual em todo o 

país; pelo fim da censura prévia aos noticiários e à programação em geral; pela ascensão da 

televisão ao patamar de maior e mais importante veículo publicitário do país; pela 

solidificação do conceito de rede de televisão.  

Esse último aspecto é um dos mais importantes no que concerne à configuração atual 

da televisão no Brasil: em 1985, já havia quatro redes comerciais, operando em escala 

nacional (Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT), duas operando regionalmente (Record, em 

São Paulo, e Brasil Sul, no Rio Grande do Sul) e uma estatal (Educativa) (MATTOS, 2009).   

Entre 1985 e 1990, a televisão ingressa em uma quarta fase, a de transição e expansão 

internacional, pois, com a Constituição de 1988, a censura passou a ser vedada; a formação 

de monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação social foi proibida; a produção e a 

programação de rádio e televisão passou a ser normatizada; qualquer brasileiro nato ou 

naturalizado há mais de dez anos passou a ter permissão para tornar-se responsável pela 

administração de empresas de comunicação; e outorgas ou concessões de emissoras 

começaram a depender também do Congresso Nacional e não apenas da decisão pessoal do 

presidente ou do ministro das comunicações (MATTOS, 2009).  
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Nesse período, a concorrência entre as redes ficou mais acirrada e o avanço em 

direção ao mercado internacional cresceu. As emissoras alcançaram maior maturidade técnica 

e empresarial, e aprenderam a preencher horários com suas próprias produções anteriores.  

A fase seguinte de desenvolvimento, entre os anos de 1990 e 2000, foi a da 

globalização e da TV paga, marcada pelo início dos debates sobre a televisão de alta 

definição e pelo estabelecimento das bases da televisão por assinatura, via cabo ou satélite: 

em 1998, já estavam em funcionamento no país seis operadoras de televisão por assinatura. A 

década também registra grandes investimentos, feitos por redes nacionais, em infraestrutura: 

em 1995, a TV Globo inaugurou o centro de produção Projac, no Rio de Janeiro, estrutura 

que passou a abrigar grande parte das produções realizadas pela Globo; em 1996, o SBT 

inaugurou o centro de produção Complexo Anhanguera (MATTOS, 2009).  

Nessa quinta fase, iniciou-se a produção de programas interativos, como o Você 

Decide (TV Globo, 1992), e as emissoras voltaram a lançar mão de programação destinada às 

classes C e D, em uma intensa disputa pela audiência. Mattos (2009) explica o fenômeno 

como resultado do contexto econômico da época, que testemunhava o controle da inflação e a 

estabilização da economia. Entre 1994 e 1998, aos 31 milhões de televisores já existentes nos 

lares brasileiros em 1993, somaram-se novos 28 milhões de aparelhos. Desses, seis milhões 

foram comprados por famílias que adquiriram o primeiro televisor, todas elas integrantes das 

camadas mais baixas da sociedade. Além disso, a implantação da televisão por assinatura 

apontava para uma perspectiva de queda da audiência na televisão aberta.  

Esses dados levaram os programadores e diretores de televisão a investir em 

programas mais populares, reconhecendo também uma mudança no perfil de consumo 

televisual por parte das classes A, B e C: “a agência de publicidade DPZ realizou um estudo 

de audiência analisando o programa „Ratinho Livre‟, mostrando que apenas 35% de seus 

telespectadores estão nas classes D e E, contra 25% nas classes A e B e 40% na C” 

(MATTOS, 2009, p 102); mais ainda, que a audiência desse tipo de programa tinha as 

mesmas características da das telenovelas da TV Globo.  

O programa Ratinho Livre chegou a ocasionar uma representação, movida contra o 

SBT, que o exibia na época. Porém:  

o mau gosto não estava restrito a esse programa, uma vez que, no mesmo horário, na 

Rede Record, do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, era exibido o programa de 

Gilberto Barros, o “Leão”, que também explorava aberrações. Além do “Domingão 

do Faustão, da Globo, e do “Domingo Legal”, de Gugu Liberato, do SBT 

(MATTOS, 2009, p. 134) 
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A estratégia das emissoras – baseada na exibição de programas popularescos, 

sensacionalistas, com cenas de sexo e violência – gerou, mais uma vez, duras críticas por 

parte de diversos segmentos da sociedade, e alguns movimentos do governo no sentido de 

promover iniciativas de auto-regulamentação do setor. Porém, esse tipo de programa, que 

representou, de certa forma, um retorno ao grotesco, era considerado, pelas emissoras, na 

época, uma alternativa de sobrevivência da televisão aberta.  

A partir dos anos 2000, o desenvolvimento da televisão no Brasil inicia uma nova fase, 

classificada por Mattos (2009) como a da convergência e qualidade digital. O início do 

terceiro milênio marca mudanças na vida das pessoas e nos meios de comunicação, afetados 

cada vez mais pelas possibilidades da internet e dos dispositivos móveis e suas múltiplas 

telas. O avanço do processo de digitalização alterou a forma de produzir e de ver televisão, 

pois o consumo da programação televisual ocorre também via sites, blogs, twitters, celulares. 

E, as empresas de televisão passam a ampliar os seus negócios e sua penetração social com a 

chamada transmídia (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p. 279). 

Segundo Fechine e Figueirôa (2010), a televisão brasileira absorveu parte das lógicas 

características de uma era marcada pela economia e circulação cultural globalizadas, 

refletindo-as, tanto nas estratégias de mercado que adotou, como na reconfiguração dos seus 

conteúdos, principalmente a partir da circulação de formatos transnacionais, como reality 

shows – que são bons exemplos das novas possibilidades de interatividade criadas em um 

contexto transmidiático. O marco mais importante da década de 2000 para a televisão 

brasileira, segundo esses autores, é a sua digitalização, iniciada, nas grandes emissoras, em 

meados dos anos 1990, através da aquisição de câmeras e ilhas digitais, da edição automática 

da programação e da disponibilização em tempo real dos programas na internet. Além disso, 

na década de 2000,  

as emissoras de televisão começam a apostar mais assumidamente na convergência 

entre televisão e internet, lançando portais que integram sua programação tanto com 

conteúdos exclusivos para a web quanto com a produção de outros meios (jornais, 

rádio). Os melhores exemplos disso são o portal Globo.com, lançado em março de 

2000, que integra todo o conteúdo das empresas das Organizações Globo, e o 

R7.com, um grande portal de jornalismo e entretenimento da Record, no ar desde 

setembro de 2009 (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 282).  

A TV digital começou a operar comercialmente em dezembro de 2007, com a outorga 

das primeiras concessões às emissoras de São Paulo. Em 2010, 26 regiões metropolitanas já 

contavam com a cobertura do sinal digital. Naquele ano, já se podia falar de dois resultados 

decorrentes da digitalização da TV: o acesso a uma imagem de alta definição para a 
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população de maior poder aquisitivo e um aprendizado sobre interatividade via articulação de 

conteúdos da televisão com a internet. Esse aprendizado – construído tanto por produtores, 

quanto por telespectadores – tem se dado, de forma geral, “pela remissibilidade de conteúdos 

de um meio a outro e pelo estímulo à participação direta do espectador nos programas” 

(FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 282). 

Além da disponibilização de conteúdos exibidos, essa articulação vem assumindo 

outras formas de manifestação. Alguns programas, como os telejornais, “desdobram em seus 

sites os assuntos abordados na edição do dia oferecendo textos complementares (serviços, 

documentos na íntegra, receitas, etc.) ou conversas por meio de chats com especialistas” 

(FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 283). A internet é utilizada, além disso, para a realização 

de enquetes, envio de recados, dúvidas e sugestões a partir de links disponíveis nos sites dos 

programas. É cada vez mais frequente o uso das redes sociais da web por apresentadores de 

TV para se aproximarem dos telespectadores ou mesmo atraírem novos públicos.  

A construção de um ambiente narrativo explorado pelas distintas mídias a partir de 

suas especificidades ocorre, assim, a partir da circulação de conteúdos associados, 

configurando a transmediação, isto é, “um conjunto de estratégias cross media que opera a 

partir da repercussão, das ressonâncias e da retroalimentação de conteúdos de um meio a 

outro, tal como ocorre hoje exemplarmente entre a televisão e a internet” (FECHINE; 

FIGUEIRÔA, 2010, p. 284).  

Nem mesmo os programas de auditório, que representam um dos subgêneros mais 

antigos da televisão, ficam alheios às possibilidades de articulação com a web. Também eles 

adaptaram suas propostas aos instrumentos disponibilizados pela internet, reproduzindo, por 

exemplo, os vídeos mais comentados na web, exibindo vídeos enviados por internautas, ou 

usando redes sociais para pesquisar personagens ou atrações.  

Sobre esse subgênero, é necessário enfatizar que, no Brasil, em que a televisão foi 

considerada como uma herdeira direta do rádio, a transposição para a televisão dos programas 

de auditório inicialmente veiculados pelo rádio foi um caminho natural: tratava-se de uma 

mera adaptação para a telinha de uma fórmula já testada e aprovada no rádio, que passou a 

contar com apresentadores, tais como Dercy Gonçalves, Moacyr Franco, Chacrinha, Hebe 

Camargo, Bibi Ferreira, precursores no país. A condição da televisão de veicular imagens 

nunca a impediu de privilegiar o discurso oral, fazendo da palavra uma de suas principais 

matérias-primas.  
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Conforme já se destacou, os programas de auditório analisados inserem-se no contexto 

histórico e sociocultural que vem sendo configurado desde o início do funcionamento da 

televisão no Brasil e o surgimento dos primeiros programas de auditório, entre os anos de 

1964 e 1975, guardam relação com o contexto político da época, que demandava das 

emissoras a assunção de “responsabilidades para com o desenvolvimento e a cultura 

nacionais” (MATTOS, 2009, p. 93). Em razão disso, tanto a TV Globo quanto as outras redes 

de televisão da época reduziram a importação de produtos televisuais, substituindo-os pela 

exibição de programas realizados no Brasil – principalmente telenovelas e programas de 

auditório. E, desde a década de 1960, esses programas vêm se mantendo como os subgêneros 

televisuais com índices mais elevados de audiência (SOUZA, 2004).  

O primeiro programa de auditório produzido pela TV Globo, Alô sucesso, entrou no ar 

em 1965, com o propósito de divulgar índices de vendagem de discos; veiculado nas noites de 

sextas-feiras, permaneceu na programação por apenas cinco meses. O programa A hora da 

buzina – mais tarde renomeado como Buzina do Chacrinha – estreou em 1967, sendo 

veiculado até 1972 (MEMÓRIA GLOBO). Contando com dançarinas, as chamadas chacretes, 

foi o primeiro a apropriar-se da linguagem televisual, influenciando a caracterização do 

subgênero no Brasil (SOUZA, 2004).  

O Programa Silvio Santos, primeiro campeão de audiência da TV Globo, passou, a 

partir de 1980, a ser transmitido pelas emissoras que, anteriormente, faziam parte da Rede 

Tupi, dando origem, nesse ano, ao Sistema Brasileiro e Televisão (SBT) (MIRA, 1994).  

Depois desse período de ascensão na década de 60, os programas de auditório foram 

perdendo espaço na televisão brasileira (MATTOS, 2009; MIRA, 1994), entrando em declínio 

a partir de 1973, por serem considerados produções de baixo nível, apesar de ainda 

mobilizarem a audiência das diferentes emissoras.   

Na década de 1990, os programas mais populares – dentre eles, os de auditório – 

voltaram à programação das emissoras na disputa ferrenha pela audiência das classes C e D, 

que então já dispunham de um número significativo de televisores (MATTOS, 2009). 

Os anos 2000 registraram a retomada maciça dos programas de auditório nas 

principais emissoras do país, vários deles ainda em exibição atualmente. O período, marcado 

pelo fenômeno da transmediação – especialmente presente no contexto dos grandes 

conglomerados de comunicação, em que um mesmo produto é explorado, sinergicamente, 

pelas suas diferentes empresas – e pelas possibilidades de articulação dos programas com a 

web (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010), permitia uma participação cada vez maior dos 
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telespectadores. Essa participação passa pela sugestão de figurinos a serem usados pelos(as) 

apresentadores(as), pela inscrição para participar de quadros do programa, pela manifestação 

de opiniões sobre os temas abordados, por votações as mais diversas, dentre outras 

possibilidades.  

Vale mencionar que, em um levantamento recente, a empresa de estudos de mercado 

GfK mostrou que os programas de auditório figuraram entre os três subgêneros mais 

assistidos na televisão aberta em todos os turnos, da madrugada até a noite. Segundo esse 

estudo, realizado no mês de setembro de 2016, os produtos mais assistidos pela manhã estão 

nas categorias auditório, infantil e feminino; à tarde, filme, novela e auditório; à noite, novela, 

série e auditório; e de madrugada, auditório, humorístico e filme (CONFIRA os..., 2016).  

E, o sucesso desses programas em termo de audiência comprova que, apesar dos 

avanços tecnológicos ocorridos, a televisão ainda hoje continua dependendo bastante da 

oralidade. Com isso, a televisão pode recorrer a formas de realização de programas que 

possibilitam um ritmo veloz de produção: depoimentos orais, entrevistas, debates, concursos, 

apresentações musicais, discursos de todo tipo, muitas vezes voltados à celebração das 

próprias estrelas e programas da emissora, cabem bem nesse tipo de produto televisual 

(MATTOS, 2009). O formato de exibição desse tipo de programa variou conforme o 

momento histórico vivido pelo país e de acordo com a evolução da própria televisão e de suas 

audiências.  

Também as grades de programação vêm sofrendo alterações desde o início da 

televisão no país, com uma presença maior dos programas de auditório em determinados 

períodos e, em outros, registrando seu quase desaparecimento. Capparelli e Lima (2004), ao 

observarem as mudanças pelas quais foram passando as grades de programação das 

emissoras, as relacionam à presença ou não de determinados subgêneros. A esse respeito, 

destacam, por exemplo, que, em 1997, os programas de auditório ocupavam 4,44% do horário 

nobre da programação brasileira. Nos últimos anos, as maiores emissoras brasileiras têm 

recorrido à oferta de um número cada vez maior de programas de auditório: em 2017, a TV 

Globo, o SBT, a Record e a Band, juntas, exibiram nada menos do que 31 programas e 

auditório, lançando três novos programas somente nesse ano.   

5.1.2.1 Programas de auditório na programação recente das principais emissoras brasileiras 

Segundo Duarte (2014), recentemente, as grades de programação sofreram uma 

verdadeira invasão pelos programas de auditório, configurando uma das mais significativas 
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transformações ocorridas nos últimos anos no contexto da produção televisual
13

. O fenômeno, 

segundo a pesquisadora, explica-se em parte pelo fato de se tratarem de “produções de baixo 

custo, que se utilizam da prata da casa e podem ser assistidas em diferentes plataformas”, e 

também por “suas vantagens comerciais, uma vez que são um espaço privilegiado para 

merchandisings de todo o tipo” (DUARTE, 2014, p. 15).  

A fórmula tem sido utilizada inclusive por canais por assinatura. O canal Multishow, 

da Globosat, por exemplo, apostou em programas de auditório como A Grande Farsa, que 

permaneceu no ar no segundo semestre de 2015 e era apresentado pelo humorista Ceará. 

Parodiava os programas de auditório pela imitação de outros apresentadores e exibição de 

quadros que, igualmente, eram paródias, como Show de Caloucos e Dança dos Gulosos. 

Tudo pela Audiência foi ao ar pela primeira vez em 2015, apresentado pelos humoristas Tatá 

Werneck e Fábio Porchat, satirizando também os programas de auditório apelativos, 

recorrendo a piadas e apelações de vários tipos. Em 2016, o apresentador Fábio Porchat 

passou a integrar o quadro de apresentadores da Record, mas não houve comunicado imediato 

sobre o possível cancelamento do Tudo pela Audiência. O anúncio sobre o cancelamento da 

atração veio a ser publicado somente em agosto de 2017. Já O Estranho Show de Renatinho 

estreou em agosto no Mutishow em uma primeira temporada com 20 emissões, tendo Tatá 

Werneck como apresentadora em uma proposta que mescla o formato do talk show com o dos 

game shows. Há uma segunda temporada prevista para 2018.  

As principais emissoras brasileiras de televisão aberta – TV Globo, SBT, Record e 

Band – têm, nos últimos anos, testado alguns formatos de programas de auditório, investindo 

em sua continuidade e/ou partindo para novas propostas. A TV Globo, em 2014, por exemplo, 

colocou no ar temporadas únicas de dois programas de auditório. O primeiro, Divertics, foi 

exibido aos domingos à tarde em 17 edições. O programa apresentava esquetes com temáticas 

variadas, que reuniam universos como o do circo, o dos musicais e o das comédias. Com um 

elenco que reunia conhecidos nomes do humor, como Luiz Fernando Guimarães e Leandro 

Hassum, contava com uma plateia composta por cerca de 180 pessoas, que interagiam com 

palmas e gritos, participando ou não das esquetes. O Sai do chão foi exibido também aos 

domingos à tarde, em seis edições, apresentando jovens músicos – Anitta, Jorge & Mateus, 

Luan Santana, Naldo Benny, Paula Fernandes e Thiaguinho –, que assumiam, um a cada 

                                                           

13
 Também foram citados, pela autora: o expurgo do público infantil, com a exclusão dos programas infantis da 

programação matinal; os investimentos ainda mais pesados na produção ficcional e a aposta significativa em 

remakes de antigos sucessos da emissora.  
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edição, o papel de apresentadores, ensaiavam números musicais, conduziam o coro da plateia 

com seus sucessos musicais, recebiam outros artistas convidados e abriam seus camarins para 

contar etapas e conquistas de sua carreira. A plateia era composta por cerca de 300 pessoas, 

que interagiam cantando, dançando, com palmas e gritos.  

Ainda em 2014, o tradicional programa Vídeo Show assumiu, em um de seus blocos – 

o último – a forma de auditório. Nesse bloco, intercalavam-se o quadro 8 ou 800
14

 e a 

apresentação de convidados, normalmente artistas da emissora, cuja atuação na TV era 

resgatada a partir de brincadeiras relacionadas a papéis que interpretaram em diversas 

produções da TV Globo. A plateia era composta por cerca de 120 pessoas de ambos os sexos 

e de idades variadas, que participavam com palmas, depoimentos e outras falas, algumas 

vezes reproduzindo gestos propostos pelo apresentador
15

, ou frases ensaiadas
16

, dançando no 

palco ou concorrendo a prêmios que o programa oferecia para aqueles que conseguiam 

responder a perguntas sobre produtos da emissora. Esse formato não durou muito tempo no 

ar, e, em 2016, Vídeo Show voltou a ser apresentado integralmente sem a presença da plateia. 

Também durou de 2014 a 2016 a permanência do programa SuperStar, que apresentou três 

temporadas. O reality show contava com plateia e promovia uma competição musical que 

objetivava revelar novas bandas.  

Em 2016, três novos programas de auditório passaram a fazer parte da programação da 

TV Globo: The Voice Kids, Tamanho Família e Adnigth, todos exibidos por temporadas. A 

primeira temporada do The Voice Kids foi ao ar nas noites de quinta-feira, entre 03/01/2016 

e 27/03/2016, com apresentação de Tiago Leifert
17

. A segunda (2017) e a terceira (2018) 

temporadas tiveram início em janeiro e foram exibidas aos domingos à tarde, tendo André 

Marques como apresentador.  Destinado a crianças e adolescentes, o programa faz parte da 

franquia The Voice. A primeira e a segunda temporadas de Tamanho Família foram ao ar 

em 10 episódios, a partir do mês de junho, aos domingos, com apresentação de Márcio 

Garcia. Há previsão de uma nova temporada a ser exibida em 2018, com 16 episódios. A cada 

semana, enfrentam-se, em jogos variados, dois artistas e seus parentes. Já a primeira 

temporada de Adnight foi ao ar nas noites de quinta-feira entre 25/08/2016 e 01/12/2016, 

                                                           

14
 O quadro, que era um jogo de perguntas e respostas, reeditava, como uma forma de homenagear formatos de 

grande sucesso da Globo, uma atração de 1976, que tinha Paulo Gracindo como apresentador e Silvia 

Bandeira como assistente. 
15

 Por exemplo, no quadro 8 ou 800, antes de dizer se uma resposta estava correta ou incorreta, o apresentador 

projetava as mãos para frente e as fazia tremular – gesto imitado pela plateia imediatamente.  
16

 Por exemplo, “30 mil reais é muito dinheiro pra todo brasileiro”, durante o quadro 8 ou 800.  
17 

A segunda temporada do programa iniciou em janeiro de 2017, tendo André Marques como apresentador.  
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com apresentação de Marcelo Adnet. A partir da segunda temporada, em 2017, o nome do 

programa passou a ser Adnight Show. A terceira temporada não estava confirmada até o 

momento de finalização desta tese. O programa tem, como proposta, apresentar um convidado 

especial a cada semana, com brincadeiras e dinâmicas - paródias musicais, jogos de 

improvisos e adivinhações, dentre outras atividades – organizadas segundo o perfil de cada 

diferente participante. A trilha musical é feita ao vivo, por uma banda composta por oito 

músicos que tocam bateria, trombone, trompete, saxofone, teclado, guitarra e baixo 

(MEMÓRIA GLOBO, 2018; GSHOW, 2018).  

Outras emissoras também realizaram seus experimentos nos últimos anos. Em 2014, a 

Band lançou o Tá na Tela da Band com Luiz Bacci, propondo a apresentação das principais 

notícias do dia e de reportagens de entretenimento. O programa, porém, ficou apenas quatro 

meses no ar, entre setembro e dezembro. Dois anos depois, em 2016, a emissora lançou a 

primeira temporada do show de talentos X Factor Brasil, versão brasileira do original The X 

Factor, da ITV, do Reino Unido, gravada em um auditório com capacidade de receber uma 

plateia de mil pessoas. A temporada iniciou em agosto e estendeu-se até novembro, com 26 

emissões em que os candidatos foram avaliados não somente por sua voz, como ocorre nos 

programas Ídolos (exibido pelo SBT até 2012) e The Voice Brasil (exibido pela TV Globo - 

sexta temporada em 2017), mas por outras questões, como carisma, desenvoltura, execução de 

danças, dentre outros critérios. Embora a emissora tivesse anunciado a realização de uma 

segunda temporada, ela não chegou a ir ao ar. No final de 2017, a Band anunciou o 

lançamento de um novo programa para 2018, comandado por Amaury Jr. Segundo o 

apresentador, esse programa contará com plateia e apresentar entrevistas e diferentes quadros 

(PROGRAMA..., 2017). Até a finalização desta tese, o programa ainda não havia ido ao ar.  

O SBT, por sua vez, investiu, em 2014, em uma única temporada do programa Esse 

Artista Sou Eu, a partir do modelo franqueado da Endemol, Your Face Sounds Familiar. A 

produção, apresentada pelo ator e humorista Márcio Ballas, desafiava celebridades a 

interpretarem ícones da música, contando com a ajuda de preparadores vocais e coreógrafos, 

para então serem julgados por três jurados. Outro programa baseado em uma competição 

musical, Festival Sertanejo, foi apresentado em duas temporadas, em 2013 e 2014, mas não 

teve continuidade em 2015. Tendo como apresentadores, em 2014, os integrantes da dupla 

Chitãozinho e Chororó, a produção era baseada em diferentes fases, em que os participantes 

do jogo eram avaliados pela plateia e pelo convidado do dia. Em 2015, a emissora lançou o 

programa Sabadão com Celso Portiolli, que permaneceu no ar até fevereiro de 2017.  
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Também no SBT, o programa Okay pessoal, apresentado por Otávio Mesquita e 

exibido durante a madrugada, assumiu, por um período de 2014, a forma de programa de 

auditório, tendo, segundo informações do site da emissora, a menor plateia da televisão 

brasileira, composta por apenas 12 pessoas. A produção, que exibe principalmente entrevistas 

com celebridades na cobertura de eventos, mudou de formato, eliminando a presença de 

plateia e, em 2016, passou a ser produzido integralmente fora do estúdio.  

A Record lançou cinco novos programas de auditório com veiculação semanal entre 

2014 (três programas) e 2015 (dois programas), quase todos permanecendo no ar em 2017; a 

exceção é o programa Xuxa Meneguel, cuja última veiculação foi ao ar em dezembro de 

2016. Mas a apresentadora assumiu, em abril de 2017, o comando de um novo programa de 

auditório no formato reality show, Dancing Brasil – versão brasileira do formato original 

Dancing With the Stars, da BBC Worldwide –, que apresentou duas temporadas já no seu 

ano de estreia.  

Ainda em 2016, a emissora lançou um novo programa diário, o talk show Programa 

do Porchat, que vai ao ar sempre após a meia-noite, concorrendo com outros talk shows 

veiculados em caráter diário na televisão brasileira, como The Noite com Danilo Gentili 

(SBT) e Conversa com Bial (TV Globo).  

Outro programa de auditório da Record, o Programa da Tarde, era o único exibido 

diariamente até ser cancelado em julho de 2015, após quase três anos de exibição. O 

programa, que teve diferentes apresentadores, tais como Britto Jr e Ticiane Pinheiro, chegou a 

contar com Tiririca como participante fixo de um de seus quadros. A produção abordava 

notícias do cotidiano e do mundo da moda, e temas voltados ao entretenimento. A Record 

anunciou também, no início de 2016, o cancelamento do programa Roberto Justus +, que 

completaria quatro anos de exibição em março de 2016. Esse programa de auditório, 

apresentado por Roberto Justus, saiu de fato do ar somente a partir de 2017: ao longo do ano 

de 2016, a Record apresentou reprises de entrevistas, reportagens e apresentações musicais 

originadas em exibições anteriores do programa.  

Programas que pareciam ter conquistado certa estabilidade também foram retirados do 

ar nos últimos dois anos. No final de 2015, a Band cancelou, com promessas – não cumpridas 

– de retorno à programação em 2017, o programa Custe o que Custar (CQC), que chegou a 

completar oito anos no ar. Tendo como mediadores, ao longo dos anos de veiculação, figuras 

como Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque, apresentava, à plateia e aos 

telespectadores, uma mistura de jornalismo investigativo e humor. O programa de auditório 
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em formato de talk show Agora é Tarde foi também cancelado da programação da Band em 

março de 2015, depois de permanecer por quase quatro anos no ar. Apresentado inicialmente 

por Danilo Gentili e posteriormente, por Rafinha Bastos, o programa era inspirado no formato 

dos late-nights talk shows dos Estados Unidos e exibia entrevistas e piadas sobre o noticiário 

do dia.  

No final de 2017, a Band anunciou o fim do programa Pânico na Band, depois de 

cinco anos no ar nessa emissora. Um de seus apresentadores, Rodrigo Scarpa (Vesgo), chegou 

a comentar que, quando o programa iniciou na Rede TV!, em 2003, “não existia o 

politicamente correto” e que o grupo precisa “aprender a respeitar os ciclos” (VESGO..., 

2017). O Pânico na Band costumava ser criticado de apostar em baixarias e bizarrices para 

chamar a atenção dos telespectadores. Também no final de 2017, a Record anunciou o 

cancelamento de um programa que chegou a completar oito anos no ar: Legendários, 

apresentado por Marcos Mion. Segundo algumas avaliações, a intenção da Record seria 

voltar-se mais a modelos estrangeiros, aproveitando seus apresentadores, a exemplo do que 

ocorreu no caso de Xuxa, que assumiu o comando de Dancing Brasil (AO ENCERRAR..., 

2017).  

Da mesma forma, a TV Globo não lançou, em 2015, nova temporada do bem-sucedido 

Na Moral, apresentado por Pedro Bial, que propunha o debate entre convidados – anônimos e 

famosos – defendendo posições diversas sobre questões morais e polêmicas que fazem parte 

do cotidiano dos brasileiros (como privacidade, aborto, união de homossexuais, mudança do 

código penal, padrão de beleza, monogamia, felicidade e transexualidade), intercalado com a 

apresentação de entrevistas, reportagens pré-gravadas, minidocumentários e musicais. Depois 

de sua terceira temporada, em 2014, o programa saiu do ar, embora tenha exibido uma edição 

especial no dia 23/04/15, logo após a apresentação do especial Luz, Câmera, 50 anos
18

, com 

o propósito de discutir quais são os limites da moral na TV e como estes limites evoluíram ao 

longo dos anos.  

O tradicional e respeitado Programa do Jô apresentou sua última emissão em 

16/12/2016, após mais de 16 anos no ar. O fim desse programa de auditório em formato talk 

show foi anunciado dez meses antes, em 22/02/2016. Em janeiro de 2017, o programa de 
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 O Festival Luz, Câmera, 50 anos exibiu 12 minisséries de sucesso da Globo, reeditadas como filme. 
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auditório Esquenta! apresentou também sua última emissão, depois de seis anos no ar e após 

passar por uma série de alterações, inclusive em sua periodicidade
 19

.  

A TV Globo, o SBT, a Record e a Band exibiram um total de 31 programas de 

auditório em 2017. O maior número de produtos desse tipo figurou nas grades da TV Globo e 

do SBT: a TV Globo exibiu 12 diferentes programas de auditório, com periodicidade diária, 

semanal e por temporada; o SBT apresentou 11 diferentes programas, com periodicidade 

diária e semanal; a Record apresentou sete diferentes programas, com periodicidade diária, 

semanal e por temporada; já a Band apresentou apenas um programa, com periodicidade 

semanal. O SBT dá conta do maior número de programas diários (três) e semanais (oito), 

enquanto a TV Globo é responsável pelo maior número de programas de auditório exibidos 

por temporada (sete).  

O cancelamento ou a ausência de reedições de determinados programas de auditório 

parecem não comprometer, porém, a permanência desse subgênero nas telas brasileiras. 

Embora se saiba, de antemão, que pelo menos três (Esquenta!, Sabadão com Celso Portioli 

e Pânico na Band) dos 31 programas de auditório que figuraram nas telas das quatro 

emissoras não retornarão ao ar em 2018, o constante movimento das emissoras em busca de 

produtos frescos sugere que novos programas desse subgênero poderão surgir em 2018. Basta 

lembra que, em 2016, cinco novos programas de auditório tiveram início: a TV Globo estreou 

três, enquanto a Band e a Record estrearam um novo programa cada. O SBT não ofertou 

novos programas de auditório em 2016, mas voltou a exibir o Pra Ganhar é só Rodar, que 

estava fora da programação há vários anos. Já em 2017, três novos programas de auditório 

foram lançados: a TV Globo estreou dois, enquanto a Record estreou um.  

Dentre os programas de auditório atualmente no ar, os mais antigos são: Programa 

Silvio Santos (SBT – 37 anos de apresentação nessa emissora em 2017); Domingão do 

Faustão (TV Globo – 28 anos em 2017); Domingo Legal (SBT – 24 anos em 2017).  

Já os mais recentes são: PopStar (TV Globo – iniciado em julho de 2017); Conversa 

com Bial (TV Globo – iniciado em maio de 2017); Dancing Brasil (Record – iniciado em 

abril de 2017); Adnight (TV Globo – um ano em agosto de 2017); Programa do Porchat 

(Record – um ano em agosto de 2017); Tamanho Família (TV Globo – um ano em julho de 

2017); The Voice Kids (TV Globo – dois anos em janeiro de 2018).  

                                                           

19
 A quarta temporada do programa Esquenta! estendeu-se por um ano e oito meses, tendo iniciado em 

13/04/2014 e terminado em 27/12/2015 (MEMÓRIA GLOBO, s/d). Por essa razão, chegou-se a pensar que 

ele havia entrado definitivamente para a programação semanal da TV Globo (STRASSBURGER, 2016). A 

quinta temporada entrou no ar em 16/10/2016, depois de dez meses fora do ar. 
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O quadro 7 apresenta, segundo sua periodicidade e período de permanência na grade 

de programação
20

, todos os programas de auditório que foram exibidos pelas quatro emissoras 

em 2017.  

 

Quadro 7 – Programas de auditório pertencentes às grades de programação da TV Globo, 

SBT, Record e Band em 2017 

(continua) 

 
Periodicidade Emissora Programa 

Horário de 

exibição 
Duração 

Anos no ar 

(completos em 2017) 

1 Diário SBT 
Programa do 

Ratinho 

Segunda a 

sexta-feira à 

noite 

1h 
19 anos em 08/09 

(início em 1998) 

2 Diário SBT 
Casos de 

Família 

Segunda a 

sexta-feira à 

tarde 

1h 
13 anos em 17/05 

(início em 2004) 

3 Diário 
TV 

Globo 

Encontro com 

Fátima 

Bernardes 

Segunda a 

sexta-feira pela 

manhã 

1h10min 
5 anos em 25/06 

(início em 2012) 

4 Diário SBT 
The noite com 

Danilo Gentili 

Segunda a 

sexta-feira de 

madrugada 

1h 
3 anos em 10/03 

(início em 2014) 

5 Diário Record 
Programa do 

Porchat 

Segunda a 

sexta-feira de 

madrugada 

1h 
1 ano em 24/08 

(início em 2016)  

6 Diário 
TV 

Globo 

Conversa com 

Bial 

Segunda a 

sexta-feira de 

madrugada 

1h15 
Primeira edição em 

02/05/2017 

7 Semanal SBT 
Programa 

Silvio Santos 

Domingos à 

noite 
4h 

37 anos em 03/02 

(início em 1980) 

8 Semanal 
TV 

Globo 

Domingão do 

Faustão 

Domingos à 

tarde 
3h 

28 anos em 26/03 

(início em 1989) 

9 Semanal SBT 
Domingo legal 

 

Domingos à 

tarde 
2h 

24 anos em 17/01 

(início em 1993) 

10 Semanal 
TV 

Globo 

Caldeirão do 

Huck 
Sábados à tarde 2h50min 

17 anos em 08/04 

(início em 2000) 

11 Semanal 
TV 

Globo 
Altas Horas Sábados à noite 1h50min 

17 anos em 14/10 

(início em 2000)  

12 Semanal SBT Eliana 
Domingos à 

tarde 
4h 

8 anos em 30/08 

(início em 2009) 

13 Semanal Record Legendários Sábados à noite 2h15min 
8 anos em 10/04 

(início em 2010) 

14 Semanal SBT 
Programa Raul 

Gil 
Sábados à tarde 4h15min 

7 anos em 26/06 

(início em 2010) 

 

                                                           

20
 Para a definição do tempo de permanência dos programas no ar, considerou-se, no quadro, seu início na 

emissora em que atualmente é veiculado. O Programa Silvio Santos, por exemplo, tem uma trajetória que é 

anterior ao seu princípio no que hoje é o Sistema Brasileiro de Televisão. Outros produtos, como Eliana e 

Programa Raul Gil, fizeram parte da programação de outras emissoras antes de serem incorporados à grade 

do SBT. O programa Pânico, da mesma forma, tem passagem por outras emissoras, e, com seu ingresso na 

programação da Band, a produção incorporou o nome da emissora ao seu próprio nome, passando a chamar-se 

Pânico na Band. A produção foi ao ar na Band pela última vez em 31.12.2017.   
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Quadro 7 – Programas de auditório pertencentes às grades de programação da TV Globo, 

SBT, Record e Band em 2017 

(conclusão) 

 Periodicidade Emissora Programa 
Horário de 

exibição 
Duração 

Anos no ar 

(completos em 2017) 

15 Semanal Band Pânico na Band 
Domingos à 

noite 
3h45min  

5 anos 01/04 (início 

em 2012) 

16 Semanal SBT 
Máquina da 

Fama  

Segundas à 

noite 
1h30min 

4 anos em 09/11 

(início em 2013) 

17 Semanal Record Domingo Show 
Domingos pela 

manhã e à tarde 
4h30min 

3 anos em 23/03 

(início em 2014) 

18 Semanal Record 
Programa da 

Sabrina 
Sábados à noite 2h30min 

3 anos em 26/04 

(início em 2014) 

19 Semanal Record Hora do Faro 
Domingos à 

tarde 
4h 

3 anos em 27/04 

(início em 2014) 

20 Semanal Record Gugu Quartas à noite 1h45min 
2 anos em 25/02 

(início em 2015) 

21 Semanal SBT 
Sabadão com 

Celso Portiolli 
Sábados à noite 2h30min 

Completaria 2 anos 

em 29/08 (início em 

2015), mas 

permaneceu no ar 

somente até fevereiro 

de 2017 

22 Semanal SBT 
Roda a Roda 

Jequiti 

Domingos à 

noite 
1h 9 anos em 06/09/2016 

23 Por temporada 
TV 

Globo 
Amor & Sexo Quintas à noite 1h 

8 anos em 28/08 

(início em 2009) 

24 Semanal 
TV 

Globo 
Esquenta! 

Domingos à 

tarde 
1h10min  

6 anos em 02/01 

(início em 2011). 

Permaneceu no ar 

somente até janeiro de 

2017 

25 Por temporada 
TV 

Globo 

The Voice 

Brasil 

Quintas-feiras à 

noite 
1h30min 

5 anos em 23/09 

(início em 2012) 

26 Semanal SBT 
Pra Ganhar é só 

Rodar 

Quartas-feiras à 

noite 
30min 

1 ano em 31/01 

(voltou ao ar em 

2016) 

27 Por temporada 
TV 

Globo 
The Voice Kids 

Domingos à 

tarde 
1h30min 

1 ano em 03/01 

(início em 2016) 

28 Por temporada 
TV 

Globo 

Tamanho 

Família 

Domingos à 

tarde 
1h20min 

1 ano em 10/07 

(início em 2016) 

29 Por temporada 
TV 

Globo 
Adnight 

Quintas-feiras à 

noite 
50min 

1 ano em 25/08 

(início em 2016)  

30 Por temporada Record Dancing Brasil Quartas à noite 2h45min 
Primeira edição em 

03/04/2017 

31 Por temporada 
TV 

Globo 
PopStar 

Domingos à 

tarde 
1h15min 

Primeira edição em 

09/07 

Fonte: Sites das emissoras. 

 

As motivações que parecem levar essas emissoras a investirem neste tipo de produto 

televisual podem ser de diversas ordens: - os programas de auditório têm custos mais baixos 

se comparados àqueles investidos na realização de programas de outros subgêneros; - os 

programas de auditório são altamente rentáveis, figurando entre os subgêneros que atraem 
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maior volume de investimento por parte dos anunciantes. A esse respeito, cabe mencionar 

que, segundo o Estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016 (2017), realizado pela Kantar 

Ibope Mídia, os programas jornalísticos, as telenovelas e os programas de auditório 

aumentaram sua representatividade na TV aberta em 2016, passando a concentrar 65% de 

verba de mídia destinada à televisão, contra 61% em 2015; - os programas de auditório, além 

disso, acomodam facilmente a exibição de merchandisings de todos os tipos, abrindo espaços 

para a apresentação de textos comerciais ou institucionais, anunciando não só marcas, 

produtos ou serviços externos ao meio, como promovendo a própria emissora, seus produtos e 

profissionais. Segundo o Estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016 (2017), os investimentos 

em merchandising na televisão cresceram 14,5% entre 2015 e 2016, e os programas de 

auditório receberam o maior volume de recursos, concentrando 58% de toda a verba destinada 

a esse tipo de ação comercial, seguidos dos reality shows e dos programas classificados como 

femininos, que, juntos, receberam apenas 24% dessa verba; - os programas de auditório, 

fundados na oralidade, possibilitam um ritmo mais veloz de produção, podendo inclusive ser 

gravados em tempo real e transmitidos diretamente; - os programas de auditório são bastante 

flexíveis no que concerne às suas possíveis formas de periodização, podendo ser apresentados 

diariamente, semanalmente, por temporadas, ou outras; - os programas de auditório têm 

bastante flexibilidade, podendo renovar-se com facilidade, sem com isso perder sua 

identidade, visto que os quadros que os compõem podem ser alterados ou suprimidos em 

favor de uma nova atração; - os programas de auditório são produtos, dentre os ofertados pela 

televisão, que, historicamente, estão entre os que obtêm maior audiência; - os programas de 

auditório, quando bem-sucedidos em termos de audiência, garantem uma certa estabilidade na 

programação de uma emissora, que passa a exibir um mesmo produto, em dia(s) e horário 

definidos, por anos a fio. Nesse sentido, tais programas se encaixam perfeitamente em um 

modo de funcionamento específico do meio televisão, que considera as características do 

público disponível nos diferentes horários e dias da semana para selecionar, distribuir e 

combinar seus programas na grade de programação.  

5.2 CONTEXTO ENUNCIATIVO 

Tendo em vista que os programas de auditório selecionados para comporem o corpus 

de análise foram veiculados no âmbito de responsabilidade da TV Globo e do SBT, será 

apresentada na sequência a configuração desse contexto enunciativo representado por essas 

emissoras.  
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5.2.1 Mídia responsável pela veiculação dos programas selecionados para comporem o 

corpus de análise – TV Globo 

A TV Globo, fundada em 1965, faz parte do maior conglomerado midiático brasileiro, 

o Grupo Globo, composto também por outras unidades de negócios
21

:  

(a) Infoglobo: detém o maior parque gráfico da América Latina, edita os jornais 

diários O Globo, Extra, Expresso. Valor Econômico.  O Globo é voltado para as classes A 

e B, o Extra é voltado para as classes B e C, e o Expresso, para as classes C e D. Em 

setembro, de 2016, o Grupo Globo comprou ainda os 50% da empresa Valor Econômico S.A. 

que ainda eram detidos pelo Grupo Folha, ficando inteiramente responsável pela publicação 

do jornal Valor Econômico (GRUPO Globo..., 2016);  

(b) Sistema Globo de Rádio (SGR): reúne as emissoras de radiodifusão do Grupo 

Globo, tais como Rádio Globo, CBN, RADIOBEAT, Sound! e BHFM. As redes de rádio 

Globo e CBN, juntas, somavam, em 2016, 59 emissoras, espalhadas pelo país (MÍDIA 

DADOS 2016, 2016; 

(c) Editora Globo: lança, juntamente com a Edições Globo Condé Nast, 2,8 milhões 

de exemplares de revistas por mês. A um portfólio de 16 revistas, soma 16 websites e 

33 aplicativos para dispositivos móveis, com 4 milhões de downloads. Além disso, nos 

últimos anos, lançou no mercado brasileiro obras de vários autores; e, no ambiente digital, a 

Globo Livros conta com 200 títulos; 

(d) Som Livre: atua em diversas frentes de negócios, tais como venda física, digital, 

shows, licenciamento e editora, contando com mais de 100 artistas brasileiros em seu 

portfólio – dentre eles, Luan Santana, Malta, Galinha Pintadinha, Victor & Leo, Zeca Baleiro, 

Titãs, Ney Matogrosso, Raça Negra, Padre Alessandro Campos. Na linha de shows, a empresa 

aposta em festivais de música e outros eventos, com as marcas Arena Pop, Samba D+ e 

Você Adora; 

(e) Globosat: reúne, como programadora de canais de TV por assinatura, mais de 

30 canais pagos que chegam a mais de 17 milhões de assinantes, configurando-se como líder 

do mercado brasileiro nesse segmento. Os canais Globo News, Canal Brasil e Multishow 

(cada um com mais de 16 milhões de assinaturas) reúnem o maior número de assinantes 

dentre todos os citados pelo estudo Mídia Dados 2017 (2017), juntamente com National 
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 Informações disponíveis no site do Grupo Globo. Disponível em: http://www.grupoglobo.globo.com/. Acesso 

em: 13 fev. 2016.  

http://www.grupoglobo.globo.com/
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Geographic (programado por National Geographic), e Discovery Kids (programado por 

Discovery Networks). Também merecem destaque, pelo número de assinaturas, os canais da 

Globosat GNT (mais de 15 milhões de assinaturas cada um), SporTV (de 13 a 15 milhões de 

assinaturas nos canais SporTV, SportTV2 e SporTV3), Gloob (mais de 13 milhões de 

assinaturas); + Globo Sat (mais de 12,5 milhões de assinaturas);  

(f) Globo.com: responsabiliza-se pelo provimento de serviços e plataformas 

tecnológicas relacionadas à internet para as empresas do Grupo Globo.com. Em 2015, a 

empresa inaugurou um escritório no Parque Científico e Tecnológico da PUC/RS (Tecnopuc), 

para o desenvolvimento das plataformas de publicação, vídeos e dados, possibilitando o 

aumento da oferta de soluções de internet; 

(g) Zap: constitui-se como um portal de imóveis, reunindo fotos, vídeos e mapas para 

quem quer alugar, comprar ou vender. É responsável, ainda, pela publicação do FipeZAP, 

índice de preços de imóveis, e pela produção de conteúdo editorial sobre construção, reforma, 

decoração e manutenção de imóveis. O portal soma 20 mil clientes ativos, atendidos por mais 

de 25 escritórios, espalhados por 10 estados brasileiros;  

(h) Globo Filmes: participa da coprodução de filmes brasileiros, lançando títulos que 

costumam liderar a audiência do cinema nacional; 

(i) Fundação Roberto Marinho: dedica-se, enquanto entidade sem fins lucrativos, ao 

resgate do patrimônio histórico e cultural do Brasil, desenvolvendo projetos educativos e 

ambientais. 

A programação da TV Globo chega a praticamente todo o território nacional, 

alcançando 98,3% dos municípios brasileiros e 99,4% dos domicílios brasileiros com 

televisão (MÍDIA DADOS 2017, 2017), por meio de cinco emissoras próprias e 119 empresas 

afiliadas (GRUPO GLOBO, 2017). Ainda que o share
22

 da TV Globo venha gradativamente 

reduzindo nos últimos anos (de 43,2 em 2010 para 36,9 em 2016), a emissora continua 

preponderante no maior número de aparelhos ligados no país. Em segundo e terceiro lugar, 

dividindo o share, estão o SBT (14,9) e a Record (14,7) (MÍDIA DADOS 2017, 2017). 

Fora do Brasil, os programas da TV Globo são assistidos em 190 países, via Globo 

Internacional e Canal Internacional, este distribuído por diversas operadoras ao redor do 

mundo. Essa inserção internacional já resultou em diversos prêmios Emmy®, entre eles, os de 

Melhor Telenovela (Caminho das Índias, Laços de Sangue, O Astro, Lado a Lado e Joia 
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Parcela de participação de determinada emissora, programa, site, marca ou produto diante do total medido 

(IBOPE).  
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Rara), Melhor Série de Humor (A Mulher Invisível), Melhor Atriz (Fernanda Montenegro, 

por Dona Picucha, no especial Doce de Mãe) e Melhor Reportagem (Jornal Nacional). 

Com estrutura formada por mais de 12 mil funcionários diretos, a TV Globo tem sua 

sede administrativa localizada no bairro Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

onde também fica situado seu departamento de jornalismo. Seus principais estúdios de 

produção, como já se referiu, encontram-se no complexo conhecido como Projac, em 

Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.  

A TV Globo, desde sua fundação, dedica-se a manter aquilo que se tornou conhecido 

como o Padrão Globo de Qualidade, baseado em um conjunto de regras implantadas a partir 

do know-how repassado a ela pela Time-Life a partir de acordo estabelecido entre as duas 

emissoras ainda na década de 1960. Essas regras norteiam as ações da TV Globo – ao 

distinguir suas práticas das de outras emissoras de televisão do país –, focando um modelo 

empresarial voltado para os setores comercial e produtivo. A adoção desse modelo, já 

consolidado na televisão americana, representou também, segundo Duarte, “grandes avanços 

em termos técnicos e tecnológicos, pois, além de receber um gerenciamento direto, a parceria 

resultou no treinamento de funcionários da Globo nos Estados Unidos” (DUARTE, 2013c, 

p. 3). De acordo com a pesquisadora, a permanência desse padrão tem sido decisiva para a 

conquista da liderança em termos de audiência, via oferta de “produtos que reafirmam a 

identidade da emissora, e possibilitam que os telespectadores reconheçam, de pronto, a grife 

de qualidade da Globo” (DUARTE, 2014a, p. 7). Além disso, a emissora tem evidenciado seu 

interesse de mostrar uma imagem de qualidade também ligada à responsabilidade social, ao 

compromisso com a educação e com a pluralidade cultural brasileira. Apresenta-se, dessa 

forma, como uma organização preocupada com a “transformação social do país, por meio do 

apoio a diversas iniciativas cidadãs da sociedade e de projetos próprios”, além de 

proponente de “discussões e temas de interesse público e de grande relevância social” 

(GRUPO GLOBO).  

Produzindo a maior parte dos produtos que veicula, a TV Globo adota uma grade fixa 

de programação, tanto na sequência dos programas no dia – programação vertical –, quanto na 

sequência das emissões dos diferentes programas ao longo dos dias da semana – programação 

horizontal. As produções da emissora são veiculadas, portanto, com bastante regularidade, 

possibilitando a divisão da programação em faixas horárias e viabilizando o modelo de 

negócios da TV Globo, que vende espaços intervalares entre programas, entre blocos de 

programas e, mesmo, no interior dos programas (DUARTE, 2013c).  
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Mesmo os programas exibidos por temporadas costumam retornar à grade de 

programação de forma a repetir o horário da temporada anterior. Algumas exceções podem ter 

razão no desejo da emissora de testar novos horários de veiculação. Um exemplo é a alteração 

da época de veiculação e do horário do programa Amor & Sexo: a produção, até sua oitava 

temporada, foi veiculada no segundo semestre do ano, nas noites de quinta-feira. Em sua nona 

temporada, em 2016, passou a ser exibida no início do ano, aos sábados. Na décima 

temporada, veiculada em 2017, foi novamente apresentada no início do ano, mas retornou 

para seu horário original, às quintas-feiras.  

Os programas exibidos pela TV Globo são distribuídos, conforme seu site, segundo os 

seguintes subgêneros: novelas; séries; jornalismo; variedades, que comportam também os 

programas de auditório; humor; esportes; reality shows.  Já a Direção Geral de Negócios 

(DGN) classifica os produtos como: auditório, desenho, educativo, entrevista, esporte, filme, 

feminino, humorístico, infantil, jornalismo, musical, novela, reportagem, rural, reality show, 

saúde, série, show.  

5.2.2 Mídia responsável pela veiculação dos programas selecionados para comporem o 

corpus de análise – SBT 

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), fundado em 1981, faz parte de um 

conglomerado empresarial, o Grupo Silvio Santos (GSS), que, além de atuar no campo da 

comunicação midiática, agrega outros segmentos, tais como capitalização, cosméticos e 

incorporação imobiliária, compreendendo, além dos SBT
23

, as seguintes unidades de 

negócios
24

:  

(a) SBT Music: lança trilhas sonoras das telenovelas do SBT, como Carrossel e 

Chiquititas, além de coletâneas, como o CD Balada SBT. 

(b) SBT Store: comercializa produtos relacionados aos programas do SBT.  

(c) SS Cosméticos: comercializa, através da venda direta (porta a porta), produtos 

cosméticos identificados com as marcas Jequiti e Villa Jequiti.  

                                                           

23 
A TV Alphaville não consta na listagem das empresas do GSS, mas está registrada em nome da filha de Silvio 

Santos, Patrícia Abravanel, enquanto o SBT permanece em nome dele, mantendo na família o controle das 

duas empresas a partir de uma interpretação da Anatel sobre a Lei de 2011 que determinou que proprietários 

de empresas de radiodifusão e conteúdo não podem ter mais de 50% das ações totais e nem o controle de uma 

companhia de TV paga. A TV Alphaville opera como canal por assinatura, atendendo a cerca de 20 mil 

domicílios na região que compreende Barueri, Santana do Parnaíba e Granja Vianna, em São Paulo (ANATEL 

autoriza..., 2015).   
24

 Informações disponíveis nos sites do SBT, Cosméticos Jequiti, e Sisan Empreendimentos Imobiliários. 
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(d) Baú da Felicidade: comercializa, por meio de consultoras da marca Jequiti, o 

Carnê do Baú da Felicidade Jequiti, que possibilita ao cliente concorrer a sorteios e 

participar do programa de TV Pra Ganhar é só Rodar, exibido pelo SBT, ou resgatar valores 

investidos em produtos da Jequiti.  

(e) Vale Saúde: gerencia um programa de saúde voltado às consultoras da Jequiti, 

oferecendo rede de profissionais e serviços credenciados para a realização de consultas, 

exames e procedimentos médicos. 

(f) Vale Desconto: gerencia um programa de benefícios voltados às consultoras da 

Jequiti, oferecendo descontos em uma rede credenciada que inclui lojas, escolas, clínicas de 

estética, restaurantes, pet shops e outros estabelecimentos. 

(g) Liderança Capitalização: comercializa títulos de capitalização, destacando-se como 

uma das maiores empresas desse segmento no país. Seu principal produto é a Tele Sena, um 

título de capitalização conhecido pelos brasileiros há mais de 20 anos. 

(h) Hotel Jequitimar: oferece serviços de hospedagem em um complexo de hotelaria 

na cidade litorânea do Guarujá.  

(i) Sisan Empreendimentos Imobiliários: opera, no mercado imobiliário, com a oferta 

de produtos comerciais e residenciais, além de administrar os imóveis do GSS. 

A programação do SBT chega, assim como a da TV Globo, a grande parte do território 

nacional, alcançando 88,1% dos municípios brasileiros e 96,8% dos domicílios brasileiros 

com televisão (MÍDIA DADOS 2017, 2017), por meio de 114 emissoras, próprias e afiliadas, 

espalhadas pelo país. Ainda que o share da TV Globo (36,9 em 2016) seja muito superior ao 

do SBT, a emissora de Sílvio Santos aumentou seu share entre 2010 (13,7) e 2016 (14,9), 

enquanto o da TV Globo sofreu uma queda considerável no conjunto dos cinco anos (MÍDIA 

DADOS 2017, 2017).  

Com estrutura composta por mais de seis mil funcionários diretos, o SBT reúne, em 

um único espaço físico, todas as suas unidades e atividades: inaugurado no dia 19/08/1996, 

data de aniversário de 15 anos do SBT, o Complexo Anhanguera (CDT) está instalado às 

margens da Rodovia Anhanguera, na cidade de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, 

em uma área de 231 mil metros quadrados, comportando, além de uma área disponível para a 

construção de cidades cenográficas, oito estúdios, todos com estrutura técnica e de apoio 

independentes.  O complexo ainda conta com estacionamento para quase mil carros, 

ambulatório médico, restaurantes, cafeteria, lanchonetes, salão de beleza, loja de 

conveniência, banco, praça de esporte e um heliponto (SBT INSTITUCIONAL, 2017). 

Apresentando um grande número de produtos importados, dentre eles mais de 20 

seriados, o SBT investe também na produção de uma boa parte dos produtos que veicula, 
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adotando, assim como a TV Globo, uma grade fixa de programação, tanto na sequência dos 

programas no dia – programação vertical –, quanto na sequência das emissões dos diferentes 

programas ao longo dos dias da semana – programação horizontal –, possibilitando, assim, a 

divisão da programação em faixas horárias e viabilizando a comercialização de espaços 

intervalares e, mesmo, de espaços no interior dos programas.  

Embora as produções da emissora sejam veiculadas com bastante regularidade, o SBT 

demonstra maior flexibilidade na elaboração de sua grade de programação, testando 

frequentemente novos horários para seus programas. Uma situação exemplar é a do programa 

de auditório Casos de Família, que, com 12 anos de existência, já sofreu, diversas vezes, 

alterações concernentes à sua forma de periodicidade – inicialmente diária, depois semanal e, 

atualmente, mais uma vez diária –; e aos horários de exibição: o programa já foi veiculado à 

noite, nos finais de semana; à noite, durante a semana; e, desde 2014, é veiculado à tarde, 

diariamente, durante a semana.  

Uma característica bastante particular do SBT é sua contribuição para a promoção de 

produtos do GSS não só no interior de programas, mas também através da criação de 

produções destinadas especialmente à divulgação desses produtos. O programa Pra Ganhar é 

só Rodar, por exemplo, com 30 minutos de duração, não tem outro objetivo além de realizar 

os sorteios e jogos que premiam clientes do Baú da Felicidade. Da mesma forma, a produção 

Roda a Roda Jequiti, com uma hora de duração, premia, com barras de ouro, clientes e 

consultoras dos produtos Jequiti, que participam presencialmente de suas emissões. Outros 

programas – em particular os de auditório – constantemente abrem espaço para 

merchandising de produtos e serviços variados e, principalmente, de produtos do próprio 

GSS.  

Nesse sentido, não é de se estranhar que os valores envolvidos em ações de 

merchandising tenham chegado, no caso do SBT, a 4,2 bilhões de reais em 2016, enquanto 

para a Record foram 1,9 bilhões, para a TV Globo, 1,4 bilhões e, para a Band, 1,1 bilhões de 

reais no mesmo ano (MÍDIA DADOS 2017, 2017).  

Os programas exibidos na grade do SBT são classificados, conforme seu site, como 

pertencentes aos seguintes subgêneros: shows, que comportam também os programas de 

auditório; novelas; infantil; filmes e séries; jornalismo; e eventos, tais como SBT Folia, 

Troféu Imprensa, Teleton. Já o portal comercial do SBT denomina esses produtos como: 

auditório, documentário, entrevista, esporte, filme, humorístico, infantil, jornalismo, novela, 

reality show, reportagem, série, show, variedades.  
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6 INTERTEXTUALIDADE: PROGRAMAS DE AUDITÓRIO E RELAÇÕES DE 

CARÁTER PARADIGMÁTICO 

A presente seção propõe-se a apresentar um exame dos programas de auditório em 

análise em relação ao modelo de texto dos programas de auditório, ou seja, do ponto de vista 

paradigmático, respondendo à Etapa III da metodologia adotada nesta tese. Assim, a seção 

explicita, inicialmente, uma caracterização geral desse tipo de produto televisual, do ponto de 

vista de suas configurações de gênero, subgênero, formato e tom. 

Na sequência, passa a tratar dos quatro programas de auditório selecionados para 

fazerem parte deste exame. Optou-se por organizar a análise apresentando separadamente 

cada um dos programas de auditório, iniciando pela descrição das características do formato 

por eles adotado, caracterização essa que dá sustentação à fase seguinte, de exame do nível 

intertextual de caráter paradigmático, em que se compara os formatos adotados pelos 

programas às características do modelo mais geral de texto dos programas de auditório.  

6.1 SUBGÊNERO PROGRAMA DE AUDITÓRIO 

O significativo número de programas de auditório presentes na programação das 

diferentes redes de televisão brasileiras justifica a relevância do exame mais atento desse 

subgênero televisual. A presente seção objetiva caracterizar os programas de auditório em 

relação ao seu modelo mais geral de texto, responsável pela configuração desse tipo de 

produção.  

Segundo Machado (2005), os programas de auditório caracterizam-se como uma 

forma televisual fundada no diálogo. A veiculação desse tipo de programa – baseado no 

diálogo – pode ser explicada, de acordo com ele, por imperativos técnicos e econômicos que 

regem a atuação das emissoras, tendo em vista que as formas fundadas essencialmente no 

diálogo são mais baratas e possibilitam um ritmo veloz de produção. O diálogo pode, na 

televisão, assumir as mais variadas modalidades:  

a maior ou menor eloquência desse gênero televisual depende muito da grandeza 

maior ou menor das pessoas que temos na tela como debatedores, sejam eles os 

representantes do programa de televisão (apresentadores, âncoras, entrevistadores), 

sejam eles os representantes da sociedade, os entrevistados ou protagonistas 

(MACHADO, 2005, p. 72).  

Na perspectiva desenvolvida na presente tese, os programas de auditório parecem 

constituir-se, do ponto de vista genérico, como produtos híbridos: recorrem, muitas vezes, a 
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diferentes gêneros e subgêneros – apresentando, sob o comando de um condutor, entrevistas, 

números musicais, produções pré-gravadas, jogos, etc. –, ao mesmo tempo em que reúnem 

algumas características que permitem identificá-los de pronto enquanto formato. 

O que aqui se denomina programa de auditório, do ponto de vista de sua estrutura, 

organiza-se, grosso modo, a partir da presença de alguns elementos comuns, configuradores 

desse tipo de produção, tais como: (a) a presença de um ou mais apresentadores, que 

comandam as atividades desenvolvidas e conferem um tom principal à produção; (b) a 

realização prioritariamente em estúdio, em um cenário do qual fazem parte palco ou arena, e 

plateia; (c) a presença obrigatória de uma plateia, com graus distintos de participação, 

possibilitando um efeito de sentido de proximidade com o telespectador, que se sente por ela 

representado
25

; (d) a possiblidade de alguns participantes fixos, que em geral assumem a 

função de apresentadores secundários, jurados, assistentes ou personagens, tomando parte nas 

atividades propostas e interagindo com o apresentador, convidados e plateia; (e) a presença de 

convidados especiais – atores, cantores e outras personalidades –, que tomam parte das 

entrevistas, discussões e brincadeiras propostas pelas produções; (f) a possibilidade de 

apresentação de diferentes quadros, dependendo do formato adotado pelo programa, dentre os 

quais se destacam as apresentações musicais; e (g) a ocupação de parte do texto do programa 

com merchandisings de diferentes tipos. Esse tipo de programa, cabe ressaltar, possibilita um 

efeito de maior proximidade com o telespectador, uma vez que, ao permitir a entrada do 

público nos locais das gravações, faz com que os receptores se sintam por ele representados
26

.  

Essa forma de organização diz respeito às estratégias intertextuais paradigmáticas 

empregadas na articulação de um texto-programa com seu gênero e subgênero, ou seja, com o 

conjunto virtual de textos que lhe servem de modelo.  

O regime de crença proposto para os programas de auditório é, de forma geral, o da 

veridicção, ainda que muitos programas de auditório possam interagir com outros regimes de 

crença, através dos diferentes tipos de quadros apresentados no interior das emissões, 

                                                           

25 
Segundo Miceli (1972, p. 17), um programa de auditório “cumpre diversas características de uma 

manifestação coletiva que depende da participação direta do receptor, ele mesmo tornado um elemento 

dramático da mensagem e seu instrumento imediato de legitimação”.  
26

 Torres (2004), em estudo sobre os programas de auditório como formas de resistência da expressão popular 

nos Meios de Comunicação de Massa, propôs alguns elementos fundamentais que deveriam ser coincidentes 

em todos os programas de auditório. Citou, assim: a presença de um auditório, de uma plateia; o formato; o 

tipo de narrativa; a linguagem; e as relações de uso que a recepção estabelece com eles. Além destes quatro 

elementos, a estética dos programas de auditório foi considerada pela pesquisadora como uma característica 

essencial do subgênero, dando-lhes contorno de ambientação e cenário e conferindo-lhes o que chamou de 

estilo próprio, relacionado, segundo ela, com a resistência da expressão popular ao longo dos tempos. 



129 

 

recorrendo, assim, a diferentes gêneros e subgêneros. Como produto híbrido, um programa de 

auditório pode privilegiar a apresentação de quadros ficcionais ou simulacionais. Também os 

reality shows em formato de auditório, como The Voice Brasil, Superstar e The X Factor 

Brasil, por exemplo, comprometem-se com a equivalência entre o real paralelo, criado no 

interior do próprio meio, e sua visibilização.  

De forma geral, o subgênero programa de auditório compromete-se com a fidelidade 

aos acontecimentos relatados. Os artistas que tomam parte do programa normalmente não 

estão ali interpretando um papel, mas representando a si mesmos. As entrevistas são efetuadas 

de fato, e abordam questões reais. As reportagens exibidas geralmente têm como base 

acontecimentos e depoimentos que não são mera simulação. E, mais do que isto, os presentes 

assumem sua participação no programa: estão realmente lá.  

Assim, pode-se dizer que os programas de auditório procuram se cercar de estratégias 

discursivas e mecanismos expressivos que garantam efeitos de sentido de verdade, de 

ausência de artificialidade, de algo que se apresenta tal e qual é ou está.  

6.2 TONS PRESSUPOSTOS PELO SUBGÊNERO PROGRAMA DE AUDITÓRIO 

Os tons ou combinatórias tonais pressupostos pelo subgênero programa de auditório 

estão ligados aos objetivos desse tipo de produto. Como os programas de auditório visam ao 

entretenimento do telespectador, há um tom geral presente em todos os programas desse 

subgênero, que é o de leveza, normalmente combinado com outros tons compatíveis, como 

informalidade, ludicidade, popularização, trivialidade. Assim, por mais graves que sejam os 

temas tratados, eles perdem, em parte, seu peso, quando mesclados com brincadeiras, 

apresentações musicais e outros refrescos (STÜRMER, 2014). Até mesmo a cobertura 

jornalística de um acontecimento, quando veiculada via programa de auditório, assume um 

tom diferente daquele adotado por um telejornal.
27

 

Cada programa de auditório estrutura-se de maneira a corresponder e sustentar a 

combinatória tonal que lhe confere identidade, que define seu público alvo, manifesta pela 

adoção de diferentes mecanismos de expressão, tais como: a escolha dos cenários, que 

                                                           

27
 A título de exemplo, pode-se citar a emissão do programa Encontro com Fátima Bernardes do dia 28/11/14, 

em que o repórter Mauro Naves relatava fatos relacionados à internação do jogador Pelé na UTI do Hospital 

Albert Einstein. O tom adotado, manifestado pelo tom de voz, discurso verbal/oral e expressão facial, dava 

leveza à informação, retirando a gravidade que seria característica, por exemplo, em um programa jornalístico. 

Assim, apesar de a intervenção não ter perdido a seriedade, seu peso foi amenizado: a preocupação foi 

deixada de lado para enfatizar a esperança. 
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proporcionam a visibilização tanto dos convidados quanto da plateia, por meio do uso de 

diferentes planos de câmeras; a presença de televisores ou telões, pelos quais tanto o 

telespectador quanto os participantes in loco do programa acompanham reportagens, 

depoimentos e transmissões externas ao cenário; as posturas e comportamentos dos 

apresentadores, que medeiam todos os momentos do programa e interagem com os 

participantes, em um momento, e com os telespectadores, em outro, como se todos estivessem 

presentes; o uso de cores e músicas, que propõem a atmosfera do programa, do quadro ou do 

tema abordado;  a passagem sem traumas de uma temática/atração para outra, em movimentos 

de gradação entre leveza e peso, com mudanças de ambiente para diferenciar temáticas, dentre 

outros. 

6.3 ANÁLISE INTERTEXTUAL DOS PROGRAMAS SELECIONADOS 

O presente segmento propõe-se a apresentar a análise intertextual paradigmática dos 

quatro programas de auditório selecionados para fazerem parte da análise. São eles: 

Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, da TV Globo, Programa Raul Gil e 

Programa Sílvio Santos, do SBT.  

Para cada um desses programas, realiza-se inicialmente uma descrição geral das 

características do formato por eles adotado para, na sequência, apresentar uma análise que 

compara esse formato às características do modelo mais geral de texto dos programas de 

auditório.  

6.3.1 Caldeirão do Huck 

A presente análise inicia por uma caracterização geral do programa de auditório 

Caldeirão do Huck, seguida do exame de suas relações intertextuais com o modelo de texto 

que lhe serve de paradigma.  

6.3.1.1 Caracterização geral 

O programa de auditório Caldeirão do Huck (direção geral de Helio Vargas) 

completou 17 anos no ar em 2017. Com duração de cerca de 2h50min, é exibido aos sábados 

à tarde, entre 15h40min e 18h30min, sendo antecedido na grade de programação pelo 

Estrelas e sucedido pela novela das 18h30min. O programa, gravado antecipadamente e 
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estruturado em cinco blocos, é apresentado por Luciano Huck, que propõe jogos e concursos 

diversos, além de números musicais, matérias jornalísticas e entrevistas. Cerca de 90% dos 

quadros apresentados contam com a participação do público telespectador, que envia entre 80 

e 100 mil cartas por mês à produção (MEMORIA GLOBO).  

Seu público-alvo é composto por telespectadores adultos que se identificam com os 

anseios dos participantes dos quadros da produção, sentem prazer e se emocionam ao ver 

pessoas humildes realizarem seus sonhos. Segundo dados do Ibope de outubro de 2015 (apud 

DGN, 2016), o número de telespectadores do Caldeirão do Huck é de cerca de 10,9 milhões 

de pessoas, sendo a maior parte delas mulheres (64%), pertencentes principalmente às classes 

C (47%) e AB (36%), com idades entre 25 e 49 anos (39%) ou com mais de 50 anos (39%). 

De acordo com o relatório Mídia Dados 2017 (2017), no horário vespertino (entre 12h e 18h), 

o número de televisores sintonizados na TV Globo de segunda a domingo corresponde a 

33,49% do total de aparelhos de televisão ligados.  

6.3.1.2 Análise das relações intertextuais de caráter paradigmático 

A presente etapa de análise propõe-se ao exame do programa Caldeirão do Huck do 

ponto de vista de suas relações intertextuais de caráter paradigmático, com vistas a comparar 

as características do formato por ele adotado com as do modelo de estrutura mais geral dos 

programas de auditório.  

A análise possibilitou constatar que o formato adotado pelo Caldeirão do Huck 

apresenta, em princípio, todos os elementos configuradores dos programas de auditório: 

- o programa conta, desde sua estreia em 08.04.2000, com um condutor/apresentador e 

mediador, o graduado em Direito, produtor de filmes, ator e mantenedor da ONG Instituto 

Criar de TV e Cinema, Luciano Huck, que comanda as atividades desenvolvidas no palco, 

realiza matérias externas e confere uma combinatória tonal que identifica a produção;   

- o programa, realizado em estúdio, adota uma disposição de cenário do tipo arena, 

cujos assentos são dispostos em degraus e ocupados pela plateia, reservando o espaço central 

para o desenvolvimento das principais atividades do programa;  

- o programa recebe, a cada emissão, uma plateia composta por cerca de 400 pessoas, 

principalmente jovens, que participam através de palmas, gritos, torcida, ou, quando 

convidadas por Luciano, através de manifestações verbais.  Para fazer parte da plateia, os 

interessados devem realizar inscrição por meio da página do programa no GShow, a ser 

utilizada também para inscrições nos quadros e concursos do programa; 
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- o programa, além do condutor/apresentador, conta com outros participantes fixos, 

como as chamadas coleguinhas de Huck, Bruna Salvatori, Carla Morone, Geórgia Busgaib, 

Luana Paz e Dany Bananinha (Danielle Soares), que são suas assistentes de palco e 

responsáveis por auxiliar Huck, apresentar coreografias ao longo das emissões, produzir 

matérias e participar de alguns quadros; além disso, Helen Sancho toma parte no programa 

como DJ desde 2015; 

- o programa recebe convidados especiais – atores, cantores e outras personalidades do 

mundo artístico –, e também pessoas anônimas que participam dos diferentes quadros da 

atração;  

- o programa exibe apresentações musicais, além de outros variados quadros, que se 

alternam entre as edições. Dentre os quadros, os de maior destaque são: Doce Lar, que 

promove a reforma da casa de telespectadores que se inscrevem por carta, contando a relação 

de amor que mantêm com seus lares; Lata Velha, que transforma  carros que estão em 

condições ruins, desde que o dono realize um desafio proposto pelo programa; Agora ou 

Nunca, que promove diversas provas – variando de um teste de leitura labial à capacidade de 

conduzir um carrinho elétrico por um circuito montado dentro do estúdio – e pode render 

prêmios em dinheiro a participantes escolhidos, segundo seus depoimentos a respeito de como 

o prêmio mudaria suas vidas; Pulsação, que é um jogo de perguntas e respostas em que o total 

de tempo de que dispõe o participante para responder às perguntas corresponde a determinado 

número de batimentos cardíacos; Vou de táxi, em que Luciano Huck pilota um táxi e oferece 

carona a passageiros que encontra pelo caminho, realizando entrevistas que são gravadas por 

diversas câmeras escondidas; Acerte o desenho, que é uma competição na qual dois 

participantes, cada um com a ajuda de uma celebridade, precisam desenhar ou acertar a que se 

refere um desenho, de forma a ganhar um prêmio em dinheiro; Herói por um dia, que 

homenageia pessoas comuns que realizaram atos heroicos; Encontrar alguém, em que 

Luciano Huck promove o encontro entre famílias afastadas por longo tempo; Quem quer ser 

um milionário, que é um jogo no qual os participantes precisam responder a 15 perguntas 

sobre conhecimentos gerais para ganhar a premiação de um milhão de reais; e Árvore dos 

desejos, em que crianças de escolas brasileiras escrevem seus desejos e os penduram em uma 

árvore, aguardando que alguns “floresçam”, ou seja, que sejam atendidos, entre outros; 

- o programa abre espaços para merchandisings de diferentes tipos, promovendo 

atrações e artistas da própria emissora, questões sociais e produtos de diferentes segmentos: 

higiene pessoal, instituições financeiras, construtoras, etc. 
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O regime de crença proposto pelo Caldeirão do Huck é o de veridicção, pois o 

programa se compromete com a veracidade dos acontecimentos relatados. Não se pode deixar 

de destacar, porém, que alguns quadros, tais como Encontrar Alguém e Árvore dos Desejos, 

apresentam características comuns aos reality shows. Nessa perspectiva, a produção 

compromete-se também com a visibilização plena de um real paralelo, artificialmente 

produzido, ou seja, provocado pelo próprio programa.  

Do ponto de vista genérico, o Caldeirão do Huck pode ser compreendido como um 

produto híbrido, fortemente atrelado aos gênero factual e simulacional, visto que exibe 

apresentações musicais, reportagens e entrevistas, mas também recorre a jogos e a outros 

quadros que são presididos por regras estabelecidas pelo próprio meio. Assim, opera 

principalmente com a metarrealidade e com a pararrealidade. Como ocorre com outros 

programas de auditório, registra-se ainda a relação do Caldeirão do Huck com o gênero 

promocional, tendo em vista que ele visa a promover não só ideias e comportamentos, mas 

também marcas e produtos e, inclusive, a imagem, marca, produtos e profissionais da própria 

TV Globo (autopromoção).  

6.3.2 Domingão do Faustão  

A presente análise inicia por uma caracterização geral do programa de auditório 

Domingão do Faustão, seguida do exame de suas relações intertextuais com o modelo de 

texto que lhe serve de paradigma.  

6.3.2.1 Caracterização geral  

O programa de auditório Domingão do Faustão (direção geral de Henrique Matias) 

completou 28 anos no ar em 2017. Com duração de cerca de 3h30min, é exibido aos 

domingos à noite, entre 18h e 21h, sendo geralmente antecedido na grade de programação por 

partidas de futebol e sucedido pelo Fantástico. O programa, exibido ao vivo e estruturado em 

cinco blocos, é apresentado por Fausto Silva, que propõe competições, realiza entrevistas e 

anuncia números musicais, geralmente contando com a participação de artistas do elenco da 

TV Globo. 

Seu público-alvo é composto pelo grupo familiar que está em casa nas noites de 

domingo. Segundo dados do Ibope de outubro de 2015 (apud DGN, 2016), o número de 

telespectadores potenciais do Domingão do Faustão é de cerca de 16 milhões de pessoas, 
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sendo a maior parte delas mulheres (60%), pertencentes principalmente às classes C (47%) e 

AB (35%), com mais de 50 anos (45%) ou com idades entre 25 e 49 anos (36%). De acordo 

com o relatório Mídia Dados 2017 (2017), no horário noturno (entre 18h e 24h), o número de 

televisores sintonizados na TV Globo de segunda a domingo corresponde a 40,85% do total 

de aparelhos de televisão ligados.  

6.3.2.2 Análise das relações intertextuais de caráter paradigmático 

A presente etapa de análise propõe-se ao exame do programa Domingão do Faustão 

do ponto de vista de suas relações intertextuais de caráter paradigmático, com vistas a 

comparar as características do formato por ele adotado com as do modelo de estrutura mais 

geral dos programas de auditório.  

A análise possibilitou constatar que o formato adotado pelo Domingão do Faustão 

apresenta, em princípio, todos os elementos configuradores dos programas de auditório: 

- o programa conta, desde sua estreia em 26.03.1989, com um condutor/apresentador e 

mediador, o ex-locutor de rádio, ex-repórter esportivo e ex-apresentador do Perdidos na 

Noite, da Record, Fausto Silva, que comanda as atividades desenvolvidas no palco e confere 

uma combinatória tonal que identifica a produção;   

- o programa, realizado em estúdio, adota uma disposição de cenário do tipo palco-

plateia, cujos assentos são dispostos em degraus e ocupados pelo público presente, reservando 

o espaço frontal, em nível inferior ao da plateia, para o desenvolvimento das principais 

atividades do programa;  

- o programa recebe, a cada emissão, uma plateia composta por cerca de 350 pessoas, 

oriundas de diversas partes do país, que, vestidas com camisetas coloridas  fornecidas pela 

produção distinguir as diferentes caravanas participantes, manifestam-se através de palmas, 

depoimentos, perguntas, votos e protestos.  Para fazer parte da plateia, os interessados devem 

realizar inscrição por meio da página do programa no GShow, a ser utilizada também para 

inscrições nos quadros e concursos do programa; 

- o programa, além do condutor/apresentador, conta com outros participantes fixos, 

como as dançarinas do Faustão – tais como Natacha Horana, Tainá Grando, Pâmella Gomes, 

Ana Paula Guedes, Bruna Padovani –, que por vezes são chamadas a comentar um assunto ou 

outro, as repórteres Juliana Acácio, Eliza Joenck e Renata Longaray, que geralmente ficam 

junto ao público presente, entrevistando-o ou simplesmente fazendo comentários, além dos 

demais integrantes da equipe de cinegrafistas e produtores, que acabam tornando-se 

personagens ao serem chamados à cena por Faustão; 
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- o programa recebe convidados especiais – artistas do elenco da TV Globo, cantores e 

outras personalidades do mundo artístico –, e também pessoas anônimas que participam dos 

diferentes quadros da atração;  

- o programa exibe apresentações musicais, além de outros variados quadros, que se 

alternam entre as edições. Dentre os quadros, os de maior destaque são: Dança dos famosos, 

em que afamados dançam vários estilos musicais, juntamente com um professor, e são 

julgados por um júri artístico e técnico e pela plateia; Videocassetadas, que apresenta vídeos 

com cenas engraçadas, normalmente registradas por cinegrafistas amadores com câmeras 

domésticas; Arquivo Confidencial, em que personalidades conhecidas são homenageadas com 

depoimentos de familiares, amigos e colegas; Ding dong, que desafia os participantes a 

adivinharem de qual música são as notas tocadas por campainhas e, depois de revelada, a 

canção é executada pelo músico correspondente; Show dos famosos, em que afamados cantam 

e interpretam músicas de outros artistas; e Se vira nos trinta, que oportuniza, a artistas que 

contam com talentos inusitados,  a apresentação de suas habilidades em 30 segundos, dentre 

vários outros;  

- o programa abre espaços para merchandisings de diferentes tipos, promovendo 

atrações e artistas da própria emissora, bem como produtos de diferentes segmentos: beleza, 

instituições financeiras, publicações, etc. 

O regime de crença proposto pelo Domingão do Faustão é o de veridicção, pois o 

programa se compromete com a veracidade dos acontecimentos relatados. Cabe destacar, 

porém, que alguns quadros, tais como Show dos famosos e Dança dos famosos, apresentam 

características comuns aos reality shows. Nessa perspectiva, a produção compromete-se 

também com a visibilização plena de um real paralelo, artificialmente produzido pelo próprio 

programa.  

Do ponto de vista genérico, o Domingão do Faustão pode ser compreendido como 

um produto híbrido, atrelado aos gênero factual e simulacional, visto que exibe apresentações 

musicais e entrevistas, mas recorre também a jogos e a outros quadros que são presididos por 

regras estabelecidas pelo próprio meio. Assim, opera principalmente com a metarrealidade e 

com a pararrealidade. Como ocorre com outros programas de auditório já mencionados, o 

Domingão do Faustão estabelece relações, ainda, com o gênero promocional, tendo em vista 

que ele visa a promover a imagem, marca, produtos e profissionais da própria TV Globo 

(autopromoção), mas também marcas e produtos. 
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6.3.3 Programa Raul Gil  

A presente análise inicia por uma caracterização geral do programa de auditório 

Programa Raul Gil, seguida do exame de suas relações intertextuais com o modelo de texto 

que lhe serve de paradigma.  

6.3.3.1 Caracterização geral  

O programa de auditório Programa Raul Gil (direção geral de Raul Gil Jr.) 

completou sete anos no ar em 2017. Com duração de cerca de 4h, é exibido aos sábados à 

tarde, entre 14h15 e 18h20min, sendo antecedido na grade de programação pela série Kenan 

e Kel e sucedido pelo BBQ Brasil. O programa, gravado antecipadamente e estruturado em 

cinco blocos, é apresentado por Raul Gil, que propõe concursos e apresentações musicais com 

diferentes abordagens – melhor intérprete, melhor imitação, crianças cantoras, músicas de 

filmes, etc.   

Seu público-alvo é composto por telespectadores que se identificam com os anseios 

daqueles que buscam reconhecimento como cantores ou simplesmente gostam de músicas de 

todos os tipos. É provável que sua audiência consolide a audiência geral da emissora que, 

segundo o ranking geral das audiências no Painel Nacional de Televisão – PNT (apud SBT..., 

2017), é composta, predominantemente, por mulheres (61%), pertencentes às classes ABC 

(71%) e maiores de 18 anos (76%).  E, segundo dados do Ibope de maio de 2017 (apud 

AUDIÊNCIA..., 2017), o Programa Raul Gil ocupa a segunda posição em audiência, com 

4,8 pontos de média, atrás de Caldeirão do Huck, que alcança com 14,5 pontos de média. De 

acordo com o relatório Mídia Dados 2017 (2017), no horário vespertino (entre 12h e 18h), o 

número de televisores sintonizados no SBT de segunda a domingo corresponde a 15,5% do 

total de aparelhos de televisão ligados, contra 33,49% registrados para a TV Globo. 

6.3.3.2 Análise das relações intertextuais de caráter paradigmático 

A presente etapa de análise propõe-se ao exame do Programa Raul Gil do ponto de 

vista de suas relações intertextuais de caráter paradigmático, com vistas a comparar as 

características do formato por ele adotado com as do modelo de estrutura mais geral dos 

programas de auditório.  
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A análise possibilitou constatar que o formato adotado pelo Programa Raul Gil 

apresenta, em princípio, todos os elementos configuradores dos programas de auditório: 

- o programa conta, desde sua estreia em 26.06.2010, com um condutor e mediador, o 

cantor e apresentador Raul Gil, que comanda as atividades desenvolvidas no palco, realiza 

merchandisings diversos e confere uma combinatória tonal que identifica a produção;  

- o programa, realizado em estúdio, adota uma disposição de cenário do tipo palco-

plateia, cujos assentos são dispostos em degraus e ocupados pelo público presente, reservando 

o espaço frontal, em nível inferior ao da plateia, para o desenvolvimento das principais 

atividades do programa;  

- o programa recebe, a cada emissão, uma plateia composta por cerca de 70 pessoas, 

principalmente mulheres jovens, que participam através de palmas e gritos, mas também com 

seu voto, encaminhado à produção por meio de um dispositivo que utilizam durante a 

gravação. Para fazer parte da plateia, é necessário telefonar para a produção para inscrever 

uma caravana ou para participar de alguma caravana já organizada;  

- o programa, além do condutor/apresentador, conta com outros participantes fixos, 

como os jurados do quadro permanente Quem sabe canta, Maurício Manieri, Mia Wicthoff, 

Moacyr Franco, Nanci Gil, e Marcos Mainardi, o professor do quadro permanente Jogo do 

banquinho, Régis Tadeu, as dançarinas que acompanham boa parte das apresentações 

musicais, e a assistente de palco, Larissa Guerrero; 

- o programa recebe convidados especiais – em especial cantores/músicos já 

conhecidos ou aspirantes anônimos que participam dos diferentes quadros da atração;  

- o programa exibe competições, essencialmente baseadas em apresentações musicais 

distribuídas pelos diferentes quadros, que costumam permanecer os mesmos por várias 

temporadas. Dentre os quadros, os de maior destaque são: Elas querem saber (atualmente 

suspenso), em que quatro mulheres entrevistam alguma celebridade, e; Chapéu (atualmente 

suspenso), em que um participante/convidado deve dizer se tira ou não o chapéu para uma 

pessoa ou situação citada pelo apresentador; Jogo do banquinho, em que artistas, depois de 

apresentarem um número musical, competem em uma brincadeira de adivinhação de palavras; 

Turma do vovô Raul, em que crianças apresentam números musicais variados e dividem o 

palco com algum artista conhecido; Festival infantil de cinema, uma competição que premia 

com cinco mil reais à criança que melhor interpreta uma canção de filme;  100% Beyoncé, 

uma competição que premia com 10 mil reais ao intérprete que melhor imita a cantora; Quem 
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sabe canta, uma competição que se desenvolve ao longo de várias semanas e, segundo a 

avaliação de cinco jurados,  premia o melhor intérprete, entre outros; 

- o programa abre espaços para merchandisings de diferentes tipos, promovendo 

produtos de diferentes segmentos, especialmente ligados a saúde e beleza.  

O regime de crença proposto pelo Programa Raul Gil é o de veridicção, visto que o 

programa se compromete com a veracidade dos acontecimentos relatados. Cabe frisar que, 

embora o funcionamento da atração Quem sabe canta guarde semelhanças com os programas 

The Voice Brasil (TV Globo) e The X Factor Brasil (Band), pelo sistema de eliminação ao 

longo de semanas e pela importância do júri, o quadro não apresenta características comuns 

aos reality shows, como ocorre com essas duas produções; as imagens dos participantes 

limitam-se ao exato momento em que eles se apresentam à plateia e aos jurados, sem exibir 

imagens de seus treinos, depoimentos ou qualquer outra informação que ultrapasse o âmbito 

do palco do programa. 

Mesmo assim, do ponto de vista genérico, o Programa Raul Gil pode ser 

compreendido como um produto híbrido, atrelado aos gênero factual e simulacional, visto 

que exibe apresentações musicais e entrevistas com os intérpretes, mas recorre também a 

competições que são presididas por regras estabelecidas pelo próprio meio. Assim, opera 

principalmente com a metarrealidade e com a pararrealidade. Registra-se ainda a relação do 

Programa Raul Gil com o gênero promocional, tendo em vista que ele visa a promover 

marcas, produtos e, especialmente, artistas, iniciantes ou já consagrados.  

6.3.4 Programa Silvio Santos  

A presente análise inicia por uma caracterização geral do programa de auditório 

Programa Silvio Santos, seguida do exame de suas relações intertextuais com o modelo de 

texto que lhe serve de paradigma.  

6.3.4.1 Caracterização geral 

O programa de auditório Programa Silvio Santos (direção geral de Fabiano Wicher) 

completou 37 anos no ar em 2017. Com duração de cerca de 4h, é exibido aos domingos à 

noite, entre 20h e 00h, sendo geralmente antecedido na grade de programação pelo Roda a 

Roda Jequiti e sucedido pelo Conexão Repórter. O programa, gravado antecipadamente e 

estruturado em cinco blocos, é apresentado por Silvio Santos, que propõe competições e 
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realiza entrevistas, geralmente contando com intensa participação da plateia e com a 

participação de artistas do elenco do SBT. 

Seu público-alvo é composto pelo grupo familiar que está em casa nas noites de 

domingo. Segundo estudo do Ibope de junho de 2012 (apud PORTAL IMPRENSA), a maior 

parte da audiência do Programa Silvio Santos é composta por indivíduos que já passaram 

dos 50 anos, mulheres (56%) e pertencentes à classe C (61%). De acordo com o relatório 

Mídia Dados 2017 (2017), no horário noturno (entre 18h e 24h), o número de televisores 

sintonizados no SBT de segunda a domingo corresponde a 13,92% do total de aparelhos de 

televisão ligados, contra 40,85% registrados para a TV Globo. 

6.3.4.2 Análise das relações intertextuais de caráter paradigmático 

A presente etapa de análise propõe-se ao exame do Programa Silvio Santos do ponto 

de vista de suas relações intertextuais de caráter paradigmático, com vistas a comparar as 

características do formato por ele adotado com as do modelo de estrutura mais geral dos 

programas de auditório.  

A análise possibilitou constatar que o formato adotado pelo Programa Silvio Santos 

apresenta, em princípio, todos os elementos configuradores dos programas de auditório: 

- o programa conta, desde sua estreia em 03.02.1980, com um condutor/apresentador e 

mediador, o empresário Silvio Santos, que comanda as atividades desenvolvidas no palco e 

confere uma combinatória tonal que identifica a produção;   

- o programa, realizado em estúdio, adota uma disposição de cenário do tipo palco-

plateia, cujos assentos são dispostos em degraus e ocupados pelo público presente, reservando 

o espaço frontal, em nível levemente inferior ao da plateia, para o desenvolvimento de grande 

parte das principais atividades do programa. Cabe realçar que um corredor central divide a 

plateia em duas partes; nesse espaço, que conta com leve inclinação para acompanhar os 

degraus, Silvio Santos interage com a plateia;  

- o programa recebe, a cada emissão, uma plateia composta por cerca de 200 mulheres, 

oriundas de diferentes partes do país, que, além de manifestarem-se através de palmas e 

gritos, participam também de algumas competições, são entrevistadas pelo apresentador e 

disputam as notas de dinheiro lançadas por ele durante as emissões. Para fazer parte da 

plateia, é necessário ser mulher e telefonar para a produção para inscrever uma caravana ou 

para participar de alguma caravana já organizada;  
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- o programa, além do condutor/apresentador, conta com outros participantes fixos, 

tais como: as 14 integrantes do ballet, chefiadas pela bailarina e coreógrafa Rafaella Viscardi, 

com quem Silvio Santos costuma conversar sobre beleza e outras trivialidades; os 

participantes do quadro Jogo dos pontinhos, Patricia Abravanel, Mara Maravilha, Helen 

Ganzarolli, Flor, Lívia Andrade e Cabrito Tévez
28

, todos artistas do SBT, que conversam com 

Sílvio, discutem entre si e formulam respostas para perguntas lançadas pelo apresentador, 

respostas essas que podem render prêmios em dinheiro para pessoas da plateia que as 

adivinharem; o diretor do programa, Fabiano Wicher, com quem Silvio conversa para 

protestar, tirar dúvidas, dentre outras situações; 

- o programa recebe convidados especiais – artistas do elenco do SBT, cantores e 

outras personalidades do mundo artístico –, e também pessoas anônimas que participam dos 

diferentes quadros da atração;  

- o programa exibe variados quadros
29

, que se alternam entre as edições. Dentre os 

quadros, alguns de maior destaque são: Jogo dos pontinhos, em que seis artistas do elenco do 

SBT escrevem respostas a perguntas feitas por Silvio Santos, muitas vezes sobre eles 

mesmos, e as integrantes da plateia podem tentar adivinhar as respostas para ganhar valores 

em dinheiro; Jogo das três pistas, em que dois convidados se enfrentam para tentar descobrir, 

com o menor número de pistas, qual é a palavra secreta. Caso a palavra não seja desvendada 

pelos competidores, as integrantes do auditório podem tentar acertá-la e ganhar valores em 

dinheiro; Bolsa Família, em que, a partir da compra de um Carnê do baú e de um produto 

Jequiti, um grupo familiar pode ganhar prêmios em dinheiro ou eletrodomésticos e 

eletrônicos, desde que seus integrantes respondam corretamente às perguntas feitas pelo 

apresentador. A cada resposta certa, devem selecionar uma das bolsas e descobrir qual será o 

prêmio a ser recebido;  Câmeras escondidas, que exibe cenas de “pegadinhas” preparadas por 

atores, que interagem com pessoas que não sabem que estão sendo gravadas; Os velhinhos se 

divertem, que exibe cenas de situações protagonizadas por atores mais velhos, agindo de 

forma excêntrica e interagindo com pessoas que não sabem que estão sendo gravadas; Nada 

além de um minuto, em que os competidores precisam realizar, no tempo de um minuto, 

provas definidas por sorteio; Levanta-te, em que duplas de pais ou mães e seus filhos cantam 

                                                           

28 
Na emissão do Programa Silvio Santos analisada no próximo capítulo, Cabrito Tévez havia sido substituído 

por Carlinhos Aguiar. 
29 

No site do SBT, estão listados 56 quadros atrelados ao Programa Silvio Santos (último acesso em 05 Nov. 

2017). Porém, acompanhando o programa, verifica-se que alguns dos quadros ainda não estão ali listados, tais 

como o Concurso de pinup, que foi ao ar em várias ocasiões em 2017. 
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com o apoio de uma banda e são avaliadas pela plateia e três jurados; Concurso de mágicos, 

em que profissionais da área apresentam seus números de magia/ilusionismo. Apesar do nome 

do quadro, não se trata de uma competição; Jogo dos casais, em que dois casais de artistas, 

geralmente do SBT, enfrentam-se em um jogo de perguntas e respostas sobre sua vida íntima. 

Cada participante deve tentar adivinhar a resposta dada pelo seu cônjuge às perguntas feitas 

pelo apresentador e, a cada resposta coincidente, o casal ganha prêmios em dinheiro;  

- o programa abre espaços para merchandisings de diferentes tipos, promovendo 

atrações e artistas da própria emissora, bem como produtos de empresas do próprio Grupo 

Silvio Santos, especialmente Jequiti. 

O regime de crença proposto pelo Programa Silvio Santos é o de veridicção, pois o 

programa se compromete com a veracidade dos acontecimentos relatados, por um lado, mas 

também com a visibilização plena de um real paralelo, artificialmente produzido e controlado 

pelo próprio programa, visto que a maioria de seus quadros envolve competições/jogos. Há 

que se destacar, ainda, que o programa se compromete a promover, principalmente, produtos 

e marcas, como Baú da Felicidade e Jequiti, que contam com um quadro inteiro gerado pelo 

consumo de suas produtos – Bolsa família –, e ainda costumam ser citados em outros 

momentos ao longo das emissões.  

Do ponto de vista genérico, nessa perspectiva, o Programa Silvio Santos pode ser 

compreendido como um produto híbrido, atrelado aos gêneros factual e simulacional e, de 

forma bastante especial, ao gênero promocional. Isto porque, além de exibir uma série de 

entrevistas e recorrer marcadamente a jogos e a outros quadros que são presididos por regras 

estabelecidas pelo próprio meio, visa a promover, de forma bastante explícita, a imagem, 

marca, produtos e profissionais do próprio SBT (autopromoção), mas também as marcas e 

produtos do GSS. 
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7 INTRATEXTUALIDADE: TONS CARACTERIZADORES DOS PROGRAMAS DE 

AUDITÓRIO SELECIONADOS 

A presente seção apresenta uma análise de caráter intratextual das emissões dos quatro 

programas de auditório selecionados para comporem o corpus da pesquisa. Assim, tendo em 

vista que a seção anterior encarregou-se da descrição das características dos formatos 

adotados por essas produções, bem como da análise intertextual de caráter paradigmático que 

esses programas de auditório contraem com o modelo mais geral de estruturação textual desse 

subgênero, passa-se à descrição intratextual de uma emissão de cada um dos programas 

selecionados – Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, da TV Globo; Programa Raul 

Gil e Programa Sílvio Santos, do SBT.  

Este nível de análise, correspondente à Etapa IV, prevista na metodologia proposta, 

descreve os procedimentos de tonalização que perpassam a atualização dos demais 

dispositivos – tematização, figurativização, actorialização, espacialização e temporalização –, 

com a finalidade de verificar como se sustenta o processo de construção identitária de cada 

programa, a partir das combinatórias tonais por eles adotadas. 

Este exame de cada uma das emissões é sucedido pela análise das relações 

intertextuais de caráter sintagmático por elas contraídas, com o intuito de verificar, 

igualmente, os procedimentos de tonalização por elas adotados quando fazem menção, 

recuperam ou apropriam-se de outros textos que as precedem ou aos quais elas respondem 

(Etapa V). 

7.1 CALDEIRÃO DO HUCK: EMISSÃO DO DIA 13.05.2017 

A emissão do dia 13.05.2017 do programa de auditório Caldeirão do Huck foi 

exibida no horário das 15h40min às 18h30min, com duração total de 2h50min. Estruturada 

em cinco blocos, seus espaços intervalares foram ocupados com anúncios de diversos 

produtos
30

, marcas
31

 e eventos
32

, além de chamadas de outros programas da TV Globo
33

. O 

                                                           

30
 Claro Pré, Protex, Apracur, Colgate Total 12, Trident Fresh, Gillette Mach, Estomazil, Pepsi Twist, Benegrip. 

31 
Fiat, Banco do Brasil, Sindilojas, Postos Petrobrás, Sky, C&A, Avon, Lilica & Tigor, Globo Play, Leroy 

Merlin, Claro, Habib‟s.  
32 

Festival Mundial de Publicidade de Gramado e Feira de Ibitinga. 
33 

Rock Story (novela), A Força do Querer (novela), Tamanho Família, Campo & Lavoura, Fantástico, 

Fórmula 1, Esporte Espetacular, Galpão Crioulo, Temperatura Máxima, Sessão Comédia e Futebol 

2017.  
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produto Café Bom Jesus foi anunciado, antes do início da emissão, como patrocinador do 

programa. 

7.1.1 Análise intratextual: procedimentos de tonalização 

A presente seção analisa o processo de tonalização da emissão do programa de 

auditório Caldeirão do Huck em exame, procurando identificar as combinatórias tonais por 

ela adotadas e sua interferência no modo de atualização dos demais dispositivos discursivos. 

Inicia, assim, pela identificação dos tons principais conferidos à emissão e de sua interferência 

nas escolhas relativas à tematização e à figurativização para, na sequência, examinar de que 

maneira esses tons, combinados entre si, atuam nas escolhas relativas aos procedimentos de 

actorialização, espacialização e temporalização. 

Já de início, a emissão propõe ao telespectador, como grade de leitura de sua narrativa, 

um tom principal de assistencialismo. Determinando a forma de interação que o texto da 

emissão pretende manter com os interlocutores, esse tom principal combina-se 

harmonicamente com outros tons, dentre os quais se destacam leveza, dramaticidade, 

delicadeza, seriedade, dignificação/respeito, sutileza, ludicidade, autoridade/superioridade, 

agilidade e objetividade. 

 

(a) Tons que perpassam a tematização e a figurativização 

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

tematização e figurativização, caracterizando os eixos temáticos em torno dos quais a 

narrativa da emissão se movimenta e os procedimentos de figurativização por ela adotados. 

Em sintonia com o tom principal, já referido, a emissão desenvolve-se a partir de um 

tema principal, persistência vs. assistência, que gira em torno do alcance de   diferentes 

desejos – reunir uma família, usar o próprio conhecimento para obter prêmios, efetivar o 

sonho de alguém –, que podem ser realizados graças à interferência do programa.  

Esse tema é figurativizado em três quadros, que apresentam narrativas independentes, 

com distintos sujeitos que de alguma forma representam as relações familiares, o 

conhecimento e a realização de sonhos. A emissão apresenta a narrativa:  

(1) no quadro Encontrar alguém, da resolução de uma separação que durou mais de 40 

anos, figurativizada pela participação de uma neta, seu pai, sua avó e tias;  
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(2) no quadro Quem quer ser um milionário, das motivações que levam à busca de 

melhores condições de vida por meio do conhecimento, figurativizadas por um mecânico 

autodidata que sonha criar um Fab Lab
34

 e por uma acadêmica de Biologia que pretende ser 

médica;  

(3) no quadro Árvore dos Desejos, de diferentes histórias de sonhos realizados, 

figurativizados por crianças que revelam inquietações variadas, como a compaixão por um 

mendigo, a necessidade de a mãe ter novo emprego, de o pai ter seu carro consertado para 

voltar a trabalhar, ou pensamentos lúdicos, como o de conhecer os estúdios da TV Globo ou 

salvar uma princesa. 

Nos três quadros, o tom de assistencialismo que perpassa a narrativa fica evidente pela 

demonstração de que o programa objetiva prestar auxílio, realizar sonhos e mudar a vida 

daqueles que participam da produção. Esse tom harmoniza-se perfeitamente com o de 

condescendência, tendo em vista que o programa se coloca na posição de uma instância não 

só de amparo/apoio/compreensão das vontades e necessidades dos participantes dos quadros, 

mas também como agente da própria possibilidade de realização desses desejos. Nessa 

perspectiva, fica clara, também, a atribuição de um tom de autoridade/superioridade à 

emissão: o empoderamento que os participantes/vencedores/premiados atingem não é uma 

conquista sua, mas uma doação feita pelo apresentador/programa/emissora, ou seja, é em 

virtude da atuação da emissora que os benefícios são alcançados. Para isso, é necessário que 

sua condição, por vezes humilhante, seja exposta em rede nacional, ainda que com tons de 

leveza e sutileza e, pode-se dizer, com integridade, sem toques de degradação/ridicularização. 

O apresentador contribui para a conferência do tom de proximidade/familiaridade, 

conversando com esses personagens como se os conhecesse de longa data, demonstrando 

interesse em suas histórias de vida e salientando sempre sua situação familiar, questionando 

sobre filhos, pais, avós, tradições que guardam e sonhos que cultivam juntos. Nessa direção, 

mesmo o tom de ludicidade, usual em jogos e outras competições, incorpora uma nuance de 

cunho familiar, em que a individualidade dá lugar à ideia de uma conquista conjunta, 

compartilhada com entes queridos. Huck, a propósito, menciona a própria família durante a 

emissão, e parabeniza a esposa Angélica pela passagem do dia das mães.  

                                                           

34
 Consiste em um conjunto de ferramentas industriais de prototipagem rápida – como fresadoras de pequeno e 

grande porte, máquinas de corte a laser e de corte de vinil – bancadas eletrônicas, computadores e softwares. 

Os projetos são concebidos em 2D (no computador) e depois materializados em 3D (nas máquinas) 

(FABLABEDT, 2011). 
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Os temas e figuras selecionados pela produção buscam também conferir os tons de 

seriedade e de desafio, visto que a emissão instiga os participantes a suplantar obstáculos em 

direção a um propósito maior. No primeiro quadro, o programa leva os participantes à 

superação da distância existente entre os membros de uma mesma família e do tempo que a 

separou; no segundo, a produção desafia os participantes à conquista da premiação máxima da 

competição, enfatizando que uma possível vitória teria iniciado antes daquele momento, ou 

seja, que o conhecimento necessário para obter o sucesso na prova precisava ter sido 

construído antes do dia da gravação do quadro; no terceiro, o programa encoraja a crença nos 

sonhos e em sua realização, estimulando crianças a descreverem seus desejos e a pleitearem a 

sua consumação.  

Cabe salientar que, ao mesmo tempo em que a produção adota tons de desafio, em 

direção a efeitos de sentido de determinação por parte dos participantes dos quadros, 

paradoxalmente, fica sob a responsabilidade da produção do programa o esforço maior para o 

atingimento do propósito dos participantes, pois ela se encarrega, por exemplo, de promover 

uma competição na qual alguém pode resultar vencedor, ou de organizar cada detalhe de um 

acontecimento para que um sonho seja realizado, ou ainda de efetuar gastos para promover 

viagens, festas, reparos, etc. Nessa perspectiva, o tom de desafio cabe muito mais à produção 

da atração do que aos participantes, mas é com eles que ele, estrategicamente, está 

relacionado.  

É bastante evidente que a produção pretende, ademais, conferir um tom de 

representatividade, visto que os temas e figuras se desenvolvem em diferentes espaços, 

correspondendo a diferentes estados e cidades brasileiras. Nessa mesma direção, a emissão 

propõe um tom de proximidade/familiaridade, uma vez que conta com a presença de pessoas 

advindas do mundo real, tornando concreta a sua própria existência: cola a vida daqueles que 

tomaram parte na emissão àquela dos telespectadores, que muitas vezes se reconhecem nas 

narrativas e vitórias retratadas.  

 

(b) Tons que perpassam a actorialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

actorialização, caracterizando os principais atores que participam das narrativas propostas 

pelo programa e os papéis por eles desempenhados.  
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São atores da emissão, como: (a) participantes fixos:: o apresentador Luciano Huck, a 

DJ Helen Sancho e as “coleguinhas” de Huck; (b) convidados: o cantor Luan Santana e o 

cartunista e empresário Maurício de Sousa; (c) convidados/participantes dos quadros: os 

participantes de Encontrar Alguém, Quem quer ser um milionário e Árvore dos desejos; (d) 

plateia: a emissão, no decorrer dos diálogos, procura identificar os participantes, informando 

seu nome, origem e profissão, bem como o motivo pelo qual eles estão participando dos 

quadros da emissão. 

Os atores já nomeados, participantes da emissão, pertencem a grupos distintos: (1) o 

dos os atores sociais conhecidos e famosos (midiáticos) – como é o caso do apresentador 

Luciano Huck, que comanda todas as atividades da emissão, tanto no estúdio quanto fora 

dele; da DJ Helen Sancho, que apenas uma vez é capturada pelas câmeras, quando Huck a 

chama para tocar uma música; das “coleguinhas”, que, nessa emissão, figuram paradas no 

palco, sem qualquer outro tipo de participação; de Luan Santana, que recebe, em seu 

camarim, uma das crianças participantes do quadro Árvore dos desejos; de Maurício de Sousa, 

que ajuda a realizar o desejo de outra criança participante desse quadro; (2) o dos atores 

sociais desconhecidos e, até a exibição da emissão, possivelmente anônimos – como é o caso: 

dos protagonistas do quadro Encontrar alguém, no qual Eduarda figura como a filha que 

deseja promover a reunião de seu pai, Eduardo, e de sua avó, Marlene, que estavam separados 

há 46 anos, e que culmina com o encontro de todos no palco do Caldeirão, incluindo ainda as 

tias de Eduarda; dos participantes do quadro Quem quer ser um milionário, Edivânio do 

Nascimento, mecânico e autodidata, e Carla Okabe, estudante de Biologia da UFPR, cuja 

mãe, Augusta, conversa com Huck quando ele se dirige até seu lugar na plateia; das cinco 

crianças – Maria Clara, Júlia, Emanuele, Cauã, João Otávio – que foram selecionadas para 

terem seus desejos realizados no quadro Árvore dos desejos, e de outras crianças, que foram 

entrevistadas por Huck durante o processo de seleção; de diversas outras pessoas para as quais 

as crianças escolhidas desejaram algo bom – como o tio de Emanuele e sua noiva, para quem 

a menina desejou a realização de uma festa de casamento – ou que fizeram parte da realização 

desse desejo – como o mecânico Juninho, que consertou o carro do pai de Júlia, e a fundadora 

da ONG Cantina Bernardete, Bernardete, que acolheu João Otávio como voluntário para 

ajudar a servir sopa para cerca de 150 pessoas por dia; das participantes do merchandising do 

banco Itaú, Eduarda, Ana e Daniela, que, da plateia, enviaram mensagens e conversaram com 

as mães via whatsapp, tendo suas conversas exibidas na própria emissão. 
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O protagonista principal do Caldeirão do Huck é, sem dúvida, seu 

condutor/apresentador, Luciano Huck, embora não se possa menosprezar a importância dos 

convidados/participantes dos quadros e da plateia. Ao longo de toda a emissão, o apresentador 

desempenha diferentes papéis: o de narrador, respondendo pela contextualização da emissão 

como um todo e dos quadros do programa, justificando a presença dos convidados, 

interrogando os participantes, apresentando sugestões aos telespectadores; o de controlador, 

respondendo de forma absoluta pelo direcionamento dos assuntos tratados, pela atribuição de 

fala a cada participante (por exemplo, no quadro Árvore dos desejos, somente as crianças 

questionadas por Huck tiveram direito à fala), pela determinação do início e término de cada 

bloco da emissão; o de  guia/participante, compartilhando experiências de sua própria vida, 

como marido e pai, bem como demonstrando empatia frente aos relatos dos participantes; o de 

autopromotor indireto da TV Globo, via marketing social, relacionado ao tema da 

sustentabilidade ambiental, que permeia as inserções de merchandising apresentadas ao longo 

da emissão, como se o programa tivesse, por política, anunciar prioritariamente 

produtos/empresas responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade ambiental;  o de 

autopromotor direto da TV Globo, por meio de perguntas presentes no quadro Quem quer ser 

um milionário sobre outros produtos da emissora, via alarde quanto aos espaços de 

propriedade da TV Globo ocupados pelo programa, bem como quanto aos recursos humanos 

que a emissora reúne, como a referência ao tamanho da equipe necessária para montar a 

Árvore dos desejos na escola selecionada para o quadro nessa emissão; o de promotor de 

marcas, produtos ou serviços externos à emissora, no interior do próprio programa. Na 

emissão em análise, os produtos/empresas promovidos são Ipê, Itaú e MRV Engenharia.  

No que diz respeito aos tons atualizados via procedimentos de actorialização, cabe 

ressaltar que o tom de assistencialismo ganha destaque. Contudo, no âmbito da actorialização, 

a conferência desse tom centra-se no apresentador, que assume o papel de uma espécie de 

herói, capaz de realizar desejos e sonhos. Nessa perspectiva, a emissão, em mais de um caso, 

articula os percursos de qualificação, realização e sanção do sujeito, em que Huck é o ator 

principal, que assume tanto o papel de destinador manipulador, porque leva os sujeitos, via 

proposição dos quadros do programa, a desejarem/fazerem algo, mediante a incitação ou o 

encantamento, quanto o de sujeito da ação. Sim, porque a ação do sujeito/participante limita-

se à participação no quadro, à exposição da sua história. Mas Huck, ao ouvir a narrativa, passa 

à ação, à realização, à busca de algo que entregará a outro alguém – o participante.   Como 
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sujeito da ação, está submetido ao julgamento de seus atos, recebendo, como recompensa, os 

agradecimentos dos participantes e as palmas da plateia.  

Cabe lembrar que a fama de Huck precede a sua ação, fazendo com ele receba o 

reconhecimento por seus atos antes mesmo de realizá-los. É o que ocorre quando ele se 

mostra, pela primeira vez, na escola onde se realiza o quadro Árvore dos desejos: as crianças, 

quando o reconhecem, batem palmas, gritam e querem abraçá-lo, como a um herói poderoso, 

descido de um lugar mágico, a TV Globo, para acudir àqueles que têm necessidades ou 

sonhos. Nessa perspectiva, o tom de assistencialismo articula-se perfeitamente com os tons de 

condescendência e autoridade/superioridade 

Como todo bom herói, Huck comove-se e entusiasma-se com os relatos dos 

participantes, contribuindo para a reiteração do tom proximidade/familiaridade pretendido 

pela produção: o apresentador parece sentir interesse genuíno pelas situações relatadas e seus 

questionamentos parecem baseados na afetividade.  Além disso, dispensa o sensacionalismo e 

a ridicularização. Nesse sentido, contribui também para a conferência dos tons de seriedade, 

delicadeza, sutileza e dignificação/respeito: as histórias narradas são afetivas, mas não tristes. 

Esses mesmos tons presidem a apresentação de outros atores. Em determinado momento do 

quadro Árvore dos desejos, a propósito, uma das crianças chora com o resultado de seu pedido 

– o carro do pai, afinal, restaurado –, mas a situação, que carrega certa dramaticidade, é 

apresentada com a partir de um tom de leveza, sem apelação, de forma a demonstrar a 

graciosidade da menina, e não sua fragilidade.  

O tom de proximidade/familiaridade é ainda reforçado na emissão por meio de 

diversos depoimentos, em que a comunicação dos participantes dos quadros ocorre em 

direção ao telespectador, com sua interpelação direta (Figura 2). Da mesma forma, o tom de 

proximidade/familiaridade não se sustenta somente pelas relações estabelecidas entre o 

apresentador e os participantes dos quadros, mas também pela inclusão do telespectador na 

cena via olhar de Huck para a câmera.  

A equipe do programa é introduzida logo no início da emissão, quando o apresentador 

abre o espaço do switcher para mostrar, segundo ele, “o coração do programa”, espaço onde 

se encontram seus colegas, responsáveis pela colocação da emissão no ar. Mas, mais do que 

isso, Huck revela que sua intenção era cumprimentar, no ar, o diretor do programa, prestes a 

se tornar pai (Figura 3). Assim, o tom de proximidade/familiaridade interpela o telespectador, 

que, além de sentir-se parte da produção, por conhecer seus bastidores, também se sente 

participante da equipe, por saber fatos de sua intimidade. Ao tom de 
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proximidade/familiaridade, associa-se também o de informalidade, sustentado pelo figurino 

despojado tanto do apresentador, quanto de toda a equipe. A simplicidade do figurino é 

reiterada pela dos demais atores participantes dos diferentes quadros; suas roupas são simples, 

próprias para o dia a dia de qualquer brasileiro.  

Também o figurino dos integrantes da plateia é despojado, reiterando, mais uma vez, o 

tom de informalidade e de proximidade/familiaridade que se deseja imprimir à produção. Na 

plateia, figuram pessoas jovens, com menos de 30 anos de idade, que aplaudem, vibram e 

manifestam-se oralmente.  

 

Figura 2 – Depoente faz contato visual com o telespectador, via câmera (Caldeirão do Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

No quadro Quem quer ser um milionário, uma plateia específica auxilia, quando 

solicitada
35

, os competidores, por meio da escolha, via dispositivo tecnológico individual, de 

uma resposta à questão proposta. Nesse caso, a própria plateia funciona em prol de outros tons 

pretendido para a emissão, os de seriedade e desafio. Isto porque esse grupo constitutivo da 

plateia conta exclusivamente com universitários, que são, no contexto da emissão, 

                                                           

35 
Os competidores do quadro Quem quer ser um milionário podem solicitar, apenas uma vez, a ajuda da plateia, 

de um amigo, por telefone, ou solicitar a redução do número de respostas possíveis pela metade.  
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configurados como pessoas que teriam mais condições de auxiliar os competidores na 

resolução dos questionamentos propostos pelo jogo. 

O tom de desafio fica também evidente porque os participantes são intimados a dar o 

melhor de si para responder a essas perguntas, apresentadas por Huck como degraus para a 

chegada a um prêmio em dinheiro. Fica igualmente óbvio o tom de didatismo empregado por 

Huck para explicar, repetidas vezes – aos participantes e ao telespectador –, os detalhes do 

funcionamento da competição, didatismo esse que é reforçado em outras situações ao longo 

da emissão, por meio de outros mecanismos, que não a fala do apresentador.  

 

Figura 3 – No switcher, Luciano Huck cumprimenta o diretor do programa (Caldeirão do 

Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

É o caso dos grafismos, utilizados no quadro Encontrar alguém, sobre os quais se trata 

mais adiante. No que diz respeito ainda à actorialização, pode-se, nesse quadro, destacar o 

tom de determinação conferido à emissão pelo apresentador, que vai narrando todos os 

esforços realizados para promover o encontro entre o pai e a avó de Eduarda. Esse tom de 

determinação, porém, não é manifesto somente por Huck, mas também deve sua presença à 

própria moça, que não mede esforços para proporcionar essa felicidade ao pai.   

 

 



152 

 

(c) Tons que perpassam a temporalização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

temporalização, caracterizando o modo de tratamento do tempo – delimitação, localização e 

ordenação temporal das diferentes narrativas que tomam parte da emissão. 

No texto da emissão analisada, cada um dos quadros constitui-se em uma narrativa 

independente, que, por sua vez, é parte integrante da narrativa da emissão como um todo. 

Trata-se de uma emissão gravada em distintos momentos e editada em tempo anterior à sua 

exibição e que, portanto, opera com distintas temporalidades, todas elas passadas em relação à 

veiculação do programa. A emissão, porém, produz efeitos de sentido de aqui e agora 

(presente) que funcionam como referência e localização temporal em relação ao momento em 

que o apresentador e a plateia estão em interação. É nesse momento de interação que outros os 

passados são incorporados ao texto da emissão, a partir do acionamento do apresentador, que 

contextualiza e explica o que foi apresentado e o que ainda está por vir.  

Nessa perspectiva, com vistas à atribuição de um tom de participação/presencialidade 

à produção, a sequência dos diferentes fragmentos da emissão é organizada de maneira a 

dedicar tempos específicos para os quadros apresentados, além da abertura e do encerramento 

da emissão e dos espaços reservados ao merchandising, de tal forma que essa estratégia 

possibilite um efeito de sentido de unidade a todo o texto da emissão. 

Em verdade, a edição/montagem das imagens gravadas, combinada à fala do 

apresentador, produz um efeito de sentido de simultaneidade entre gravação/exibição. Por 

exemplo, quando anuncia o lançamento do quadro Árvore dos desejos, Huck olha seu relógio 

e afirma que essa atração entra no ar “daqui a pouquinho” (Figura 4), promessa que se 

cumpre, de fato, depois de passados alguns minutos da emissão, confirmando o tom de 

participação/presencialidade. No interior do quadro – claramente apresentado como conteúdo 

gravado quando Huck pede para “rodá-lo” –, o recurso é utilizado novamente, quando Huck, 

gravado ao largo de uma estrada e diante de uma placa que indica a distância da cidade onde o 

quadro se desenvolverá, avisa, olhando para o relógio, que “neste momento as crianças tão 

chegando na escola”.  

Mas a produção recorre ainda a outras estratégias para conferir esse tom de 

participação/presencialidade à produção, de forma a transitar entre diferentes espaços 

temporais. A montagem vale-se de diversas falas de Huck, dispostas em diferentes pontos da 

emissão, em que o condutor apresenta, no início da emissão, o resumo/escalada dos eventos a 
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serem apresentados, resgata conteúdos já apresentados e indica eventos futuros – tais como a 

cena do relógio recém citada. Além disso, a transição entre tomadas, marcadamente efetuada 

por meio de cortes, colabora para a conferência de uma continuidade narrativa, geográfica e 

cênica. Em dado momento, por exemplo, ao término do quadro Quem quer ser um milionário, 

a cena mostra Huck deixando o estúdio F, em que o quadro se realiza, e avisando, enquanto se 

movimenta como se estivesse a caminho, que está se dirigindo ao estúdio E. Na sequência, 

depois do intervalo comercial, a imagem mostra o condutor já no segundo estúdio, cumprindo 

a promessa de dar continuidade à emissão nesse outro local.  

 

Figura 4 – Huck consulta o relógio enquanto anuncia o quadro Árvore dos desejos, “daqui a 

pouquinho” (Caldeirão do Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 

 

Também atrelado a estratégias de temporalidade, o outro tom conferido à produção é o 

de agilidade, que interpela os telespectadores a partir do ritmo que resulta dos processos de 

captação de imagens e de edição. Nessa perspectiva, mesmo em uma cena longa, como a de 

abertura da emissão, a opção por diferentes planos de câmera (variando entre o close médio, o 

plano médio e o plano aberto), movimentos de câmera e forma de movimentação do condutor 

contribuem para quebrar a monotonia ou a estagnação que poderiam ser geradas pelo teor 

explicativo da fala de Huck quanto à agenda da emissão.  
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Além disso, a variação entre diferentes enquadramentos também confere mais 

movimento à produção. Nas entrevistas realizadas fora do estúdio, essa estratégia é bastante 

utilizada. As entrevistas com as crianças cujos desejos foram atendidos no quadro Árvore dos 

desejos são bons exemplos do emprego desse tipo de recurso expressivo, com a utilização de 

enquadramentos que, além de enfatizar uma ou outra informação, conferem agilidade ao 

relato: em um momento, Huck aparece de frente, ao lado da criança, que está de costas; em 

outro, Huck é quem está de costas ou de lado; em um terceiro, somente a criança é 

enquadrada; em outro, ainda, ambos aparecem em plano médio ou captados com 

enquadramento em plongée e assim por diante (Figura 5). 

 

Figura 5 – Sequência de cenas utiliza enquadramentos variados (Caldeirão do Huck) 
 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

No mesmo quadro, que tem duração de cerca de 50 minutos, outras estratégias de 

edição reforçam esse tom de agilidade e, ademais, possibilitam a demarcação de outro tom 



155 

 

pretendido, o de objetividade. As narrativas envolvendo os diferentes participantes são 

alternadas, gerando efeitos de sentido de simultaneidade dos acontecimentos, mas o início de 

cada relato fica bem demarcado pela apresentação das cenas em que Huck entrevista as 

crianças para compreender, precisamente e sem rodeios, as razões de seus pedidos, de forma a 

partir para a sua realização, sem perda de tempo. Cabe salientar, ainda, que o processo de 

montagem da árvore dos desejos na escola mineira é apresentado com efeitos de câmera 

rápida, conferindo sentidos de condensação do tempo da instalação pela aceleração do relato 

dessa ação, mas preservando a referência de que houve consideráveis tempo e trabalho 

envolvidos.  

No quadro Quem quer ser um milionário, além do emprego de enquadramentos 

variados, diferentes planos de câmera e movimentos de câmera, a produção lança mão, ainda, 

de recursos de iluminação, gráficos e sonoros, que contribuem para a conferência desse tom 

de agilidade pretendido pelos realizadores, promovendo efeitos de sentido de vivacidade e 

ligeireza. Tais estratégias são particularmente relevantes para a realização desse tipo de 

quadro: ao longo de cerca de 50 minutos, a atração apresenta uma série de perguntas e 

respostas que muitas vezes são repetidas para uma melhor compreensão e/ou ocasionam longo 

tempo de ponderação por parte dos competidores. Nessa perspectiva, a narrativa pode, 

facilmente, tornar-se monótona e espantar os telespectadores.  

A instância de realização marca, por exemplo, a conclusão/resolução de cada conjunto 

de perguntas e respostas com efeitos sonoros e de iluminação, além de indicar o término do 

tempo destinado ao quadro pelo preenchimento de todo o estúdio com a cor vermelha e com 

novo efeito sonoro, sinais, segundo Huck, de que “hoje, o Quem quer ser um milionário se 

encerra neste minuto”, para ter continuidade somente na semana posterior.  

Todas as perguntas e potenciais respostas aparecem na tela, contribuindo para a 

compreensão do telespectador e, possivelmente, instigando seu interesse em conhecer o 

resultado da questão. Todos esses procedimentos revelam uma escolha estratégica realizada 

pelos produtores, de conferência de um tom de didatismo à produção.  

O tom de didatismo é também atribuído via utilização de recursos gráficos, que 

auxiliam na compreensão das narrativas apresentadas ao longo da emissão. O primeiro quadro 

– Encontrar alguém –, por exemplo, tem duração de cerca de 40 minutos. Seu conteúdo, 

gerado em distintos espaços de tempo, envolve entrevistas e depoimentos gravados em 

momentos distintos, e, além disso, a história narrada é bastante complexa, visto que sua 

cronologia tem início 46 anos antes das gravações. A montagem, para enfatizar a passagem do 
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tempo, lança mão, assim, desses recursos gráficos que intentam simplificar e resumir a 

trajetória dos personagens, relatada por Eduarda (filha), demandante do encontro entre 

Eduardo (pai) e Marlene (avó) (Figura 6).  

Esse mesmo tipo de recurso é utilizado para didaticamente posicionar os 

acontecimentos nas cidades em que ocorreram, o que será tratado na alínea d.  

 

Figura 6 – Recursos gráficos retratam a passagem do tempo (Caldeirão do Huck) 

 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

(d) Tons que perpassam a espacialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

espacialização, observando a forma de organização dos espaços e cenários nos quais se 

desenrolam os acontecimentos, objetos das narrativas da emissão. 

Além de os diferentes trechos da emissão terem sido gravados e editados em períodos 

diversos de tempo, operando, assim, com temporalidades distintas, também há expressiva 

variação quanto às localizações espaciais acionadas pela emissão. Mas todas elas coligem no 

espaço em que o apresentador e a plateia estão em interação, no estúdio, em relação a outros 

espaços que são incorporados ao texto da emissão, a partir do acionamento do apresentador.  

Nessa perspectiva, de forma a atribuir um tom de representatividade à produção, o 

processo de edição opera na seleção e apresentação de diferentes espaços captados pelas 

gravações. Isso ocorre principalmente nas referências a locais que ultrapassam as fronteiras 

dos estúdios da TV Globo, em especial, no quadro Árvore dos desejos. Para esse quadro, o 

próprio apresentador, junto de toda uma equipe de produção, desloca-se ao interior de Minas 

Gerais, rumo à cidade de Itaú de Minas, mostrando que o programa quer indicar que tem o 
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desejo de esparramar-se pelo Brasil todo, de forma a conhecer diferentes realidades. Para isso, 

mesmo o desconforto físico é aceitável. Em uma das cenas, Huck é gravado diante de uma 

placa que mostra a distância daquele ponto até o município de Itaú de Minas (Figura 7), 

fazendo referência ao horário – cedo da manhã –, demonstrando pela face o incômodo que o 

sol provoca, e fazendo referência ao trabalho de montagem da árvore, realizado durante todo 

o final de semana, naquela localidade.  

Antes desse momento, a emissão contextualiza o telespectador, dando informações a 

respeito das características do município – população, distância da capital do estado, atividade 

da principal empresa da cidade – por meio de off coberto por imagens da estrada que leva ao 

município, de panorâmicas de toda a cidade, de uma praça, de ruas, de uma empresa citada 

como a maior da América Latina em seu segmento (cimento e cal) e, por fim, da fachada da 

escola em que o quadro se desenvolve,  enquanto, no off, Huck passa a explicar que o colégio 

figura sempre na lista dos melhores de Minas Gerais, detalhando informações quanto ao 

número de alunos, idade e grau de formação proporcionado pela escola.  Nessa perspectiva, 

tem-se a sensação de que não se trata somente do fato de o programa estar lá, mas de conhecer 

o lugar e suas características, passando a fazer parte dele.  

 

Figura 7 – Huck apresenta-se em Itaú de Minas (Caldeirão do Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
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O tom de representatividade da emissão é reforçado, ainda, pela realização do desejo 

de uma das crianças junto aos estúdios de Maurício de Sousa em outro estado, em São Paulo 

(Figura 8). Nessa sequência de imagens, Huck não está presente, mas refere-se ao cartunista 

como “meu querido amigo”, dando a entender que a cobertura do programa também se deve 

às relações pessoais que o condutor estabelece com diferentes figuras do cenário brasileiro. 

 

Figura 8 – Quadro tem parte gravada nos estúdios de Maurício de Sousa, em São Paulo 

(Caldeirão do Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

Na emissão, o tom de representatividade se constitui ainda pela participação, em 

estúdio, de sujeitos oriundos de diferentes localidades brasileiras: um dos participantes do 

quadro Quem quer ser um milionário tem origem em João Pessoa, Paraíba, enquanto a outra é 

de Coxim, Mato Grosso do Sul. As participantes do merchandising do banco Itaú eram 

oriundas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nessa perspectiva, o programa, cuja sede de 

operações encontra-se no Rio de Janeiro, quer afirmar que tem potencial para interpelar 

brasileiros de diversos outros estados, ali representados pelos diferentes participantes da 

emissão.  

O tom de didatismo perpassa também as estratégias de espacialização, auxiliando o 

telespectador do quadro Encontrar alguém a entender o contexto espacial da história relatada 
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por meio de recursos gráficos (Figura 9). O quadro faz referência a uma série de locais do 

país, citando cidades do interior de Goiás, de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte.  

 

Figura 9 – Recursos gráficos localizam acontecimentos no mapa do Brasil (Caldeirão do 

Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

Ainda no que diz respeito às estratégias que envolvem a espacialização, destaca-se 

que, no quadro Árvore dos desejos, a produção embrenha-se nas residências dos participantes, 

na oficina mecânica mais próxima, em uma organização não-governamental da cidade, em um 

salão de festas, dentre outros espaços, gerando um efeito de sentido de intimidade com 

aqueles sujeitos que passaram a ser personagens de variadas narrativas, e transportando o 

telespectador para aquele mundo por eles representado. Mas, além desse tom de 

proximidade/familiaridade, outro tom que a produção pretende conferir à emissão pelo uso 

dessas estratégias – e com a realização dos desejos das crianças, possibilitada por elas – é o de 

determinação: para tornar realidade aqueles sonhos, o programa ocupa os mais variados 

espaços, tornando-se parte daquele ambiente para alcançar seus objetivos.  

O mesmo ocorre no quadro Encontrar alguém: para reforçar o tom de determinação, 

as equipes de produção realizam todos os esforços para visitarem Natal, no Rio Grande do 

Norte, com o fim de captarem imagens da avó, Marlene, quando Huck e Eduarda, por meio de 

um notebook, desde o Rio de Janeiro, conversam com ela para agendar o encontro com o pai, 
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Eduardo. A montagem tem papel fundamental na apresentação dessa conversa, visto que as 

cenas precisaram ser organizadas de forma a mostrar um e outro ambiente, ao longo da 

conversa. O programa exibe também imagens de Eduardo, captadas em Araxá, Minas Gerais, 

por Eduarda, via celular, sem que ele soubesse. Ainda antes de sua conclusão, em estúdio, o 

quadro apresenta imagens captadas na cidade do Rio de Janeiro, em diferentes locais: o hotel 

em que Eduardo e Eduarda estão hospedados, novamente com imagens captadas por 

aparelhos celulares, e os estúdios Globo, local onde Huck entrevista Marlene pessoalmente. 

Toda essa complexa estrutura de produção, com incursões nos mais variados locais, 

demonstra que a produção pretende reiterar também um tom de proximidade/familiaridade à 

emissão, com cenas que, apesar de serem planejadas/provocadas, advêm de locais reais, 

conhecidos de muitos de seus telespectadores.  

Um outro tom, já identificado no exame dos outros dispositivos e que torna a destacar-

se nesta análise relativa à espacialização é o de autoridade/superioridade, combinado ao de 

promocionalidade. Na emissão em estudo, esse tom é conferido, em grande parte, via alarde 

quanto aos espaços de propriedade da TV Globo, bem como à sua capacidade de realização.  

No que diz respeito aos ambientes internos, pelo menos quatro espaços são destacados 

tanto pela manifestação verbal de Huck quanto pelas imagens exibidas: o ambiente do 

switcher (Figura 3), utilizado na abertura da emissão; o estúdio E (Figura 10), local em que 

Huck realiza a conexão entre os quadros da emissão e encerra o quadro Encontrar alguém; o 

estúdio F (Figura 11), local de desenvolvimento do quadro Quem quer ser um milionário; e o 

espaço dos camarins (Figura 12), local do encontro entre o cantor Luan Santana e sua 

admiradora, uma das crianças participantes do quadro Árvore dos desejos que levou a mãe 

para conhecer a estrutura da TV Globo. 

Mas o complexo que Huck chama de “estúdios Globo” é também exibido de outras 

formas, pela ocupação de diferentes ambientes externos para a gravação de entrevistas no 

quadro Encontrar alguém, por imagens externas da visita proporcionada à participante do 

quadro Árvore dos desejos e por tomadas aéreas do complexo, referendadas pela geração de 

caracteres (Figura 13), assegurando a manutenção do tom de autoridade/superioridade 

conferido à produção.  

O tom de autoridade/superioridade é reforçado, ainda, pela alusão à estrutura 

necessária à montagem da árvore dos desejos, composta por caminhão, equipamentos diversos 

e uma equipe de mais de trinta pessoas, que, segundo o apresentador, demoram dois dias para 
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realizar o trabalho. Sobre o assunto, Huck vangloria-se: “foi uma operação de guerra pra 

conseguir montar essa árvore em dois dias. Muita gente envolvida”.  

 

Figura 10 – Estúdio E  

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

A cena mostrada pela Figura 14, captada em contre-plongée, apresenta a equipe – e, 

consequentemente, o programa e a emissora – como um grupo de gigantes poderosos e 

dinâmicos, que invadem a escola, estabelecendo seu domínio sobre ela.  

Essa espécie de invasão, ou, no mínimo, de intimação aos espaços da escola, da ONG, 

da oficina, dos estúdios de Maurício de Sousa, funciona também como um reforço ao tom de 

assistencialismo que os produtores pretendem conferir à emissão, tom esse já destacado na 

análise dos dispositivos anteriores.  

Conforme já se destacou quando da análise da temporalização, a produção combina 

efeitos sonoros e de iluminação para marcar, por exemplo, a conclusão/resolução de cada 

conjunto de perguntas e respostas do quadro Quem quer ser um milionário, além de indicar o 

término do tempo destinado ao quadro pelo preenchimento de todo o espaço do estúdio com a 

cor vermelha e com novo efeito sonoro. 
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Figura 11 – Estúdio F 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

Figura 12 – Huck apresenta os camarins às convidadas (Caldeirão do Huck) 

 
 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
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Figura 13 – Estrutura do Projac, no Rio de Janeiro (Caldeirão do Huck) 
 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

Essas estratégias, além de terem um efeito didático – em associação com as frequentes 

explicações dadas por Huck e com as informações apresentadas em tela sobre o andamento do 

jogo –, conforme se constatou anteriormente, têm ainda o propósito de conferir um tom de 

dramaticidade ao quadro, marcadamente via efeitos de iluminação: a cor vermelha carrega 

efeitos de sentido de coragem, paixão, calor e dinamismo, por exemplo. Já as cores azul, rosa 
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e laranja, presentes em outros momentos do quadro, representam verdade e intelectualidade 

(azul), amabilidade e inocência (rosa), e desejo, força, luminosidade, energia e alegria 

(laranja).  

Contudo, essas cores convivem com o escuro do estúdio, causando um efeito de 

sentido de ação desenvolvida à noite, atrelado a sensações de elegância, seriedade e animação, 

e com o amarelo luminoso, que emana do piso em que se encontram o apresentador e o 

competidor e representa a esperança, que  faz parte também da atmosfera criada para o jogo 

no estúdio F, mesmo local em que se realiza o merchandising da marca Ypê, patrocinadora do 

quadro Árvore dos desejos.  

 

Figura 14 – Equipe do programa trabalha no ginásio de escola mineira (Caldeirão do Huck) 

 

Fonte: Emissão do Caldeirão do Huck do dia 13.05.2017. 
 

Já o estúdio E conta com iluminação bastante clara, apropriada para o turno de 

exibição do programa. As cores usadas para a ambientação são as mesmas que compõem a 

logomarca do programa: azul (em dois tons, um mais claro, outro mais escuro), terracota, 

salmão e amarelo. O piso, todo branco, contribui ainda mais para a claridade desse estúdio, 

em que se realizam os merchandisings do banco Itaú, da empresa MRV Engenharia e da 
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marca de cosméticos Eudora
36

, patrocinadora do quadro Encontrar alguém. A utilização de 

ambos os estúdios para a realização de merchandisings reitera, aliás, o tom de 

promocionalidade conferido à emissão. 

7.1.2 Análise intertextual sintagmática: procedimentos de tonalização 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

intertextualidade, observando de que maneira ocorre a recuperação ou a apropriação de outros 

textos que precedem ou sucedem a emissão em análise.  

Na emissão examinada, ao menos duas referências intertextuais do âmbito 

cultural-midiático estiveram presentes no quadro Quem quer ser um milionário: a pintura O 

grito, de Edvard Munch, e a novela global A força do querer, ambas como temas de 

perguntas desse quadro.  

Já o quadro Árvore dos desejos apresenta outras duas referências desse tipo: primeiro, 

aos personagens da Turma da Mônica, com imagens da visita de uma das crianças aos 

estúdios de Maurício de Sousa; depois, ao próprio Caldeirão do Huck, com imagens da 

emissão veiculada duas semanas antes (29.04.2017), que havia contado com a presença do 

cantor Luan Santana e com a assistência de outra criança participante do quadro, que desejava 

conhecer os estúdios da TV Globo.   

Os tons configuradores das relações intertextuais de caráter sintagmático repetem-se, 

com relação à análise intratextual, recém apresentada. Em primeiro lugar, a referência a outro 

produto do TV Globo em meio a um jogo que questiona, por exemplo, sobre planetas 

recentemente descobertos, obras de arte prestigiadas, cientistas renomados e suas descobertas, 

dentre outros temas, pretende posicionar esse produto global junto de matérias reconhecidas 

pela sua importância em âmbito mundial, procurando manifestar a importância também desse 

produto, ou do conhecimento a respeito dele. Ou seja, essa referência à novela A força do 

querer está a serviço da conferência do tom de autoridade/superioridade, que é reforçado, 

ademais, pela autorreferência que a emissão realiza a outra emissão do próprio programa, e 

pela possibilidade de atender a um desejo que envolvia a Turma da Mônica, por conta de uma 

amizade que o apresentador manifestou ter com Maurício de Sousa. A referência intertextual 

                                                           

36 
Os merchandisings das marcas Eudora, Ypê e MRV Engenharia são acompanhados de audiovisuais. No caso 

de Eudora, integrantes da família participante do quadro Encontrar alguém aparecem sendo maquiadas para 

um jantar de confraternização que teriam à noite. No caso da marca Ipê, o audiovisual trata de um projeto 

ambiental chamado Observando Rios, apoiado pela empresa. E, junto ao merchandising da MRV Engenharia, 

aparecem imagens de condomínios cujas unidades estão à venda. 
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aos personagens dos quadrinhos, porém, indica que os produtores pretendiam conferir 

também um tom de ludicidade à emissão, acolhendo ao desejo de um garoto cujo desejo era 

salvar uma princesa; ou seja, uma vez que o sonho dessa criança era originado no universo do 

lúdico, foi estratégica a definição de realizá-lo também como uma brincadeira.  

7.2 DOMINGÃO DO FAUSTÃO: EMISSÃO DO DIA 14.05.2017 

A emissão do dia 14.05.2017 do programa de auditório Domingão do Faustão foi 

exibida no horário das 18h às 21h, com duração total de 3h. Estruturada em cinco blocos, seus 

espaços intervalares foram ocupados com anúncios de diversos produtos e marcas
37

, além de 

chamadas de outros programas da TV Globo
38

. Nenhuma marca foi anunciada como 

patrocinadora do programa. 

7.2.1 Análise intratextual: procedimentos de tonalização 

A presente seção analisa o processo de tonalização da emissão do programa de 

auditório Domingão do Faustão em exame, procurando identificar as combinatórias tonais 

por ela adotadas e sua interferência no modo de atualização dos demais dispositivos 

discursivos. Inicia, assim, pela identificação dos tons principais conferidos à emissão e de sua 

interferência nas escolhas relativas à tematização e à figurativização para, na sequência, 

examinar de que maneira esses tons, combinados entre si, atuam nas escolhas relativas aos 

procedimentos de actorialização, espacialização e temporalização. 

A emissão propõe ao telespectador, como grade de leitura de sua narrativa, os tons 

principais de deslumbramento, enaltecimento/valorização e divinização. Determinando a 

forma de interação que o texto da emissão pretende manter com os interlocutores, esses tons 

principais combinam-se harmonicamente com outros tons, dentre os quais se destacam leveza, 

reconhecimento, homenagem, saudosismo, prepotência/presunção, seriedade, 

intimidação/advertência, autoridade/superioridade, doutrinação, 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, ludicidade, regularidade/hábito e agilidade. 

 

 

                                                           

37 
Petrobrás, Banco Santander, Grupo Zaffari, Claro, Natura, Jornal Zero Hora, Jornal Diário Gaúcho, Maturatta, 

Ford Ranger. 
38 

Rock Story (novela), A Força do Querer (novela), Fantástico, Tela Quente.  
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(a) Tons que perpassam a tematização e a figurativização 

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

tematização e figurativização, caracterizando os eixos temáticos em torno dos quais a 

narrativa da emissão se movimenta e os procedimentos de figurativização por ela adotados. 

Em sintonia com os tons principais, já referidos, a emissão desenvolve-se a partir de 

um tema principal, prestígio vs. irrelevância, que gira em torno da fama, da celebridade, do 

sucesso e dos produtos artísticos decorrentes desse universo temático. Esse tema é 

figurativizado em quatro quadros, que apresentam narrativas independentes, com distintos 

sujeitos que de alguma forma representam o talento e o sucesso que dele advém. A emissão 

apresenta a narrativa:  

(1) no quadro Ding Dong, da lembrança de sucessos musicais de outras épocas, que 

devem ser identificados por competidores – artistas da TV Globo –, a partir da audição de 

campainhas que tocam partes de canções a serem por eles reconhecidas. O quadro vai se 

completando com a execução, por seus compositores/intérpretes, das músicas que foram 

objeto da competição, além de outras que fazem parte do repertório de sucesso desses artistas, 

que, então, são entrevistados pelo apresentador no palco; 

(2) no quadro Show dos famosos, da homenagem a músicos famosos, realizada por 

outros artistas que executam suas canções e tentam reproduzir suas características físicas, 

trejeitos e formas de cantar, passando pela avaliação de uma banca composta por outras 

personalidades reconhecidas da TV Globo. O quadro enfatiza, por meio dessa avaliação, o 

trabalho e a dedicação necessários ao aprimoramento de um número musical, ou à evolução 

do próprio artista; 

(3) no quadro destinado às mães brasileiras, da homenagem que aparece atravessando 

os demais quadros, por meio da exposição, nos painéis de LED instalados no estúdio, de 

imagens de mulheres grávidas – esposas dos fotógrafos, atrizes ou modelos –, produzidas por 

fotógrafos famosos; 

(4) no quadro Vídeo cassetadas, de acontecimentos/situações engraçadas ou grotescas 

– trombadas, quedas, sustos –, que ocorrem no dia a dia e que, em princípio, fazem parte da 

vida privada das pessoas, mas que, aqui, são expostas ao olhar do público.  

Nos quadros, os tons de divinização, glamourização, enaltecimento/valorização e 

deslumbramento pelo sucesso que perpassa a emissão fica evidente pela constante reiteração 

do valor da fama, da glória, do reconhecimento, da exposição na telinha. O quadro Vídeo 
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cassetadas é o único em que a emissão enfatiza atividades de pessoas não-famosas. Mas, 

mesmo assim, reforça a relevância do ser famoso, do estar na mídia, visto que mesmo as 

pessoas comuns, ao enviarem gravações de situações embaraçosas, mostram que querem ser 

vistas, expondo-se ao ridículo para alcançar alguns momentos de glória no universo midiático.  

Há ainda dois âmbitos reservados aos não-famosos, que igualmente desejam algum 

espaço nesse universo: o da plateia, cujos grupos de participantes são referidos a partir de suas 

cidades de origem, e o da audiência, representada, na emissão, por meio de uma longa lista de 

nomes, lida pelo apresentador, dentre os quais é possível identificar alguns poucos 

conhecidos. Quando o apresentador realiza essa leitura, ele usa expressões como “e agora, 

para...”, como se estivesse dedicando um quadro a pessoas, ou como se, colocando esse 

quadro no ar, estivesse atendendo aos seus pedidos, reconhecendo a importância da audiência. 

Não é difícil, aliás, estabelecer relações entre essa prática do Domingão do Faustão com 

aquela comum na comunicação radiofônica mais popular, em que os ouvintes pedem músicas 

e as dedicam a outras pessoas.  

Os dois primeiros quadros citados, Ding Dong e Show dos famosos, organizam-se de 

forma a conferir um tom de saudosismo à emissão, visto que ambos têm seu desenvolvimento 

atrelado a canções e intérpretes que fizeram sucesso em momentos anteriores ao atual. O 

resgate dessas canções e artistas direciona-se ao telespectador com tons de ludicidade, de 

homenagem, de celebração pelo alcance do sucesso e, ainda, de reconhecimento de sua 

importância.  

Cabe salientar, porém, que, ao mesmo tempo em que a produção adota essa 

combinatória tonal calcada na homenagem e no saudosismo, adiciona a ela, propositalmente 

ou não, um tom de condescendência. Enquanto os quadros musicais prestam tributo aos 

compositores/intérpretes, paradoxalmente, aparentam guiar esse segmento da emissão, 

interpelando o telespectador a apiedar-se de alguns desses artistas, que, por exemplo, já não 

gozam do mesmo sucesso ou até já faleceram. Nesse caso, tem-se a impressão de que o 

programa realiza um resgate desses artistas, para lhes dar um novo, ou último, instante de 

glória.  

De qualquer maneira, conforme já dito, os temas e figuras selecionados pela produção 

buscam conferir tons de homenagem, celebração e reconhecimento, que ficam óbvios pelas 

várias demonstrações de que o programa objetiva evidenciar e elogiar artistas e suas obras. 

Nessa direção, o tema principal desenrola-se ao longo da emissão e atravessando os quadros 

formalmente nomeados, em grande parte pela apresentação e pela alusão a atores, diretores, 
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telenovelas, peças teatrais, fotógrafos, fotografias, músicos, músicas, Compact Discs (CDs), 

Digital Versatile Discs (DVDs), escritores e livros, recorrendo à divulgação expressa dos 

produtos, a simples menções ou, inclusive, a discursos elogiosos do apresentador.  

Nessa perspectiva, a articulação dos tons de homenagem, celebração e 

reconhecimento com os de enaltecimento/valorização, glamourização, deslumbramento e 

divinização atua, na emissão, de forma a interpelar os telespectadores a acessarem todos os 

conteúdos apresentados a partir do ponto de vista do mundo artístico, do mundo da fama: a 

grávida que surge em uma fotografia deve ser famosa, ou ter um relacionamento com alguém 

famoso; o fotógrafo não pode ser qualquer um, mas sim, “um dos maiores fotógrafos do 

Brasil...”; o intérprete de uma canção famosa é igualmente afamado; o competidor que tem a 

incumbência de identificar uma canção precisa fazer parte, no momento, do elenco de uma 

novela global, ou de um filme recém lançado.  

Não é por acaso que os competidores dos dois principais quadros, Ding Dong e Show 

dos famosos, fazem parte da equipe de artistas da própria emissora. De forma geral, há pouco 

espaço na emissão, portanto, para o não-artista e para o não-famoso. E, cabe assinalar, esse 

mundo artístico, que é inclusive constantemente referido pelo condutor, é, em grande parte, o 

resultado das produções realizadas pela própria TV Globo.  Nessa direção, os tons de 

enaltecimento/valorização, glamourização, deslumbramento e divinização se associam aos de 

autoridade/superioridade e promocionalidade, mostrando ao telespectador que a 

programação se retroalimenta da própria programação. Trata-se, assim, de um processo de 

autorreferenciação, autopromoção, que interpela o telespectador ao deslumbramento pela 

fama, pelo sucesso, pela arte, e à idolatria pela TV Globo, fazendo-o desejar participar do 

programa, como telespectador e/ou como plateia, a sonhar ser um artista da emissora, a ser 

elogiado e homenageado nos quadros do Faustão. Além disso, a existência de jurados que 

avaliam os competidores do segmento Show dos famosos com o papel de discorrer sobre 

como as performances poderiam ser melhoradas, acrescenta, à combinatória tonal que 

caracteriza o programa, um tom de prepotência/presunção, pois concebe o telespectador 

como alguém que tenha a aprender com os jurados.  

Mas as figuras selecionadas pela produção para configurar os temas desenvolvidos no 

programa manifestam também tons de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, 

ludicidade e leveza, visto que elas propõem o riso diante das falhas, acidentes e incidentes 

ocorridos durante a emissão. Nessa direção, ao menos dois aspectos merecem destaque: os 

problemas decorrentes da transmissão ao vivo tornam-se temas, ainda que secundários, visto 



170 

 

que são seguidamente mencionados, ao longo da emissão, pelo apresentador, que utiliza tons 

de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, ludicidade e leveza para os referir; a 

emissão encoraja o estabelecimento de relações entre o que se mostra na tela e os percalços 

cotidianos, profissionais, sociais ou familiares, protagonizados por anônimos, como é o caso 

do próprio telespectador. À guisa de exemplo, a trombada visualizada no quadro Vídeo 

cassetadas poderia facilmente ter sido gravada em sua própria casa, e suas vítimas poderiam 

ser igualmente ridicularizadas, como o são no Domingão do Faustão. Nessa perspectiva, os 

tons de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia e leveza são combinados ao tom de 

proximidade/familiaridade, em especial nesse quadro, durante o qual o apresentador faz 

aproximações com o telespectador, referindo-se diretamente a ele quando relata a situação 

mostrada na tela, indicando que aquilo poderia acontecer com “a senhora, tranquila no seu 

sofá...”. Porém, para não melindrar o telespectador, garantindo assim a manutenção de um 

tom de leveza à produção, os produtores selecionam estrategicamente quais cenas irão 

apresentar, ficando clara a seleção de protagonistas estrangeiros e gravações antigas. Dessa 

maneira, interpela a audiência a divertir-se com as imagens, em vez de ultrajar-se pelo 

achincalhamento do outro – já que esse outro, provavelmente, sequer é brasileiro. 

 

(b) Tons que perpassam a actorialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

actorialização, caracterizando os principais atores que participam das narrativas propostas 

pelo programa e os papéis por eles desempenhados.  

São atores da emissão, como:: (a) participantes fixos: o condutor Fausto Silva, as 

repórteres Juliana Acácio e Renata Longaray, a produtora Carol Sanches, o garçom 

Maradona, a animadora de plateia Mary Jackson do Faustão e as integrantes do balé do 

Faustão; (b) participantes assíduos da primeira edição do quadro Show dos famosos
39

: os 

atores Cláudia Raia e Miguel Falabella e o diretor de telenovelas Sílvio de Abreu; 

(c) convidados: os atores Michele Martins, Letícia Lima, Paulinho Serrat, Raul Gazola, 

Samantha Schmütz, Eriberto Leão e Ícaro Silva; os músicos Fafá de Belém, Frejat e banda, 

grupo Rastapé, Jane Duboc, Peppino di Capri e Dudu Nobre; (d) plateia.  

                                                           

39 
O quadro foi ao ar de 23.04.2017 a 02.07.2017.  
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Os atores já nomeados, participantes desta emissão, pertencem exclusivamente ao 

grupo dos atores sociais conhecidos e famosos (midiáticos) – como é o caso do apresentador 

Fausto Silva, que comanda todas as atividades da emissão; dos atores Cláudia Raia, Miguel 

Falabella e do diretor de telenovelas Sílvio de Abreu, todos do staff da TV Globo, jurados no 

quadro Show dos famosos; dos atores Michele Martins, Letícia Lima, Paulinho Serrat e Raul 

Gazola, competidores do quadro Ding Dong, todos eles citados por Faustão como integrantes 

do elenco de novelas da TV Globo ou filmes; dos músicos Frejat e banda, grupo Rastapé, Jane 

Duboc, Peppino di Capri e Dudu Nobre, intérpretes das canções escolhidas para serem 

desvendadas, no mesmo quadro; dos atores e cantores Eriberto Leão, Fafá de Belém, Ícaro 

Silva e Samantha Schmütz, competidores do quadro Show dos famosos.  

São ainda nomeados outros atores que, apesar de gozarem de menor fama, são 

conhecidos dos telespectadores assíduos justamente por seu trabalho no Domingão do 

Faustão: as repórteres Juliana Acácio e Renata Longaray, que ficam junto à plateia e atuam 

como suas porta-vozes (Figura 15), além de serem responsáveis pelo merchandising dos 

produtos da Avon (Figura 16); a produtora Carol Sanches, acionada pelo apresentador em 

alguns momentos ao longo da emissão para dar explicações sobre algo que não correu 

conforme o planejado; as integrantes do balé do Faustão, que executam números de dança 

junto a todas as apresentações musicais, usando diferentes figurinos, além de duas delas 

participarem do merchandising do produto Avon; o garçom Maradona, que, em um único 

momento, é chamado para servir água aos competidores do quadro Ding Dong; a animadora 

de plateia Mary Jackson do Faustão, que aparece na tela seguidas vezes, em imagens da 

plateia, além de ser mencionada por Faustão quando ele diz que ela “foi casada umas 18 vezes 

e ainda não aprendeu”.  

Embora não estejam presentes no estúdio, outros atores são nominados no contexto da 

homenagem alusiva ao dia das mães – comemorado na data da emissão –, realizada a partir da 

exposição, nos painéis de LED, de imagens produzidas em distintos momentos por fotógrafos 

variados (Figura 17). 
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Figura 15 – Renata Longaray é uma das porta-vozes da plateia do Domingão do Faustão 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 
 

Figura 16 – Repórteres do Domingão do Faustão realizam merchandising dos produtos Avon 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 
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Em três momentos da emissão, Faustão cita os nomes dos seguintes fotógrafos e 

fotografados: Luiz Tripolli, mencionado junto à exposição de uma foto feita em 2003 da 

esposa, “grávida da Carmela”; Valério Trabanco, junto a uma foto feita em 2009 da atriz 

Marlene Silva e sua filha, Luciana, “grávida do Luca”; Fernando Louza, junto a uma foto 

feita em 2011 da ex-modelo Melanie Bittencourt, “grávida de Catarina”; Morgade, junto a 

uma foto feita em 2012 da modelo Carol Belama, “grávida de Dax”, e de seu marido; Gabriel 

Matarazzo, junto a uma foto feita em 2011 da esposa Carol Matarazzo, “grávida do João 

Gabriel”; Marcelo Bormac, junto a uma foto feita em 2008 da esposa, “grávida de Clara”; 

Miro, junto a uma foto feita em 2013 de Guilhermina Guinle, “grávida de Nina”; Luis 

Crispino, junto a uma foto feita em 2015 de Letícia Gonçalves, “grávida de Cloe”; e Araquém 

Alcântara, junto a uma foto feita em 2014 de uma “índia da etnia tariana, grávida de cinco 

meses”.  

 

Figura 17 – Telão apresenta fotos em homenagem às mães (Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 
 

Essa homenagem às mães dá também pistas de alguns tons pretendidos pela produção. 

Em primeiro lugar, os de enaltecimento/valorização, deslumbramento e divinização ficam 

evidentes, uma vez que figuram majoritariamente nomes de fotógrafos famosos, atrizes e 

modelos. Dentre as fotografias, consta a de uma única mãe, uma índia, que não faz parte do 
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mundo das celebridades, mas ela e seu filho não têm seus nomes citados: sua aparição, além 

disso, parece reforçar um tom de condescendência com o qual a emissão trata aqueles que são 

alienígenas em relação ao universo dos famosos – alienígenas por não mais fazerem parte do 

universo dos afamados, ou por nunca a ele terem pertencido. Porém, como, para o 

telespectador, a índia é muito mais exótica, distante e desconhecida do que os famosos 

citados, é com esses que ele se identifica e se une para diferenciar-se dessa outra e seu bebê, 

estranhos e sem nome. O tom de proximidade/familiaridade também fica manifesto, na 

homenagem, pela forma como o apresentador se refere às figuras famosas relacionadas às 

imagens, chamando-as pelos nomes e mostrando que as conhece pessoalmente, bem como 

conhece suas famílias, o que demonstra que ele também pertence a esse universo.  

O condutor/apresentador Fausto Silva é, como era de se esperar, o protagonista 

principal do Domingão do Faustão, embora não se deixe de reconhecer a importância dos 

convidados/participantes dos quadros e da plateia. Ao longo da emissão, o apresentador 

desempenha variados papeis: o de narrador, responsabilizando-se pela contextualização da 

emissão como um todo, apresentando os convidados, explicando o funcionamento dos 

quadros, realizando discursos direcionados aos telespectadores e resgatando e repetindo 

informações; o de controlador, assumindo o direcionamento dos assuntos a serem tratados, a 

atribuição de fala a cada participante por meio de questionamentos e comentários variados, a 

determinação do início e término de cada quadro e de cada bloco da emissão; o de 

guia/participante, revelando-se amigo dos convidados/participantes, citando o nome de suas 

esposas, maridos, filhos, mães; o de autopromotor indireto da TV Globo, pela divulgação de 

livros relacionados ao bullying e à deficiência física; o de autopromotor direto da TV Globo, 

por meio da alusão e da repetição de nomes de outros produtos da emissora, e dos atores e 

atrizes que fazem parte de seu elenco; o de promotor de marcas, produtos ou serviços externos 

à emissora, no interior do próprio programa. Na emissão em análise, são promovidos: os 

produtos da marca Avon; os shows de Frejat, Banda Rastapé e Peppino di Capri; os CDs de 

Jane Duboc, Peppino di Capri e Dudu Nobre; os DVDs de Beatriz Rabel, Dori Caimi – 

“presente pra agradar todo tipo de mãe”, segundo Faustão – e Daya Luz; os livros Amazon: 

guerreiros da Amazônia, de Ronaldo Barcelos, Cartilha Beabá da informação: guia 

preventivo sobre bullying, de Edu Inox e Guido Jr., Batalha espiritual: entre anjos e 

demônios, de Padre Reginaldo Manzotti, Me leva que eu vou, de José Roberto Bueno, Basta 

de cidadania obscena!, de Mario Sergio Cortella e Marcelo Tas, e Biografia de Hebe 

Camargo, de Arthur Xexéo; as peças teatrais Casar pra quê? e Em pedaços, estreladas por 
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Michele Martins e Paulo Serra, presentes na emissão e questionados por Faustão sobre o 

trabalho; o filme Ninguém entra, ninguém sai, estrelado por Letícia Lima, presente na 

emissão e questionada por Faustão sobre a produção.  

Aliás, no que diz respeito aos tons atualizados via procedimentos de actorialização, 

pode-se dizer que, considerando alguns dos itens divulgados por Faustão ao longo do 

programa, recém citados, o apresentador contribui para o tom de saudosismo que se quer 

enfatizar: o CD e o DVD constituem mídias que, se não caíram em completo desuso, têm 

perdido espaço para serviços de streaming
40

 de músicas, como Spotify, Apple Music, Play 

Música, Deezer, Napster e TIDAL, ou de vídeos, como Netflix, Crackle, HBO GO, 

Moony e Google Play. Mesmo livros podem, já há bastante tempo, ser consumidos via 

alguns serviços de streaming, como Kindle e Scribd.  

O apresentador é também responsável pelo tom de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia presente na emissão via reclamações e 

comentários debochados e insolentes direcionados à sua equipe. Em dado momento, por 

exemplo, Faustão interpela sua produtora a responder o que deu errado na contratação de um 

tradutor de italiano, mas retira o microfone quando ela daria a explicação, expondo-a ao 

ridículo (Figura 18). O tom de proximidade/familiaridade também se faz presente, visto que o 

telespectador assíduo, por conhecer os problemas enfrentados pela equipe ao longo da 

emissão, também se sente parte da vida daquele grupo de pessoas. Por outro lado, o tom de 

proximidade/familiaridade que aparece no tratamento dos funcionários é diferente daquele 

detectado no Caldeirão do Huck, eivado de afetividade. Aqui, a equipe é tratada de maneira 

deselegante e, mais ainda, à vista de todos. As repreensões destinadas à equipe/funcionário 

pelo condutor são escancaradas, xingamentos que, provavelmente, deveriam ser feitos a 

portas fechadas, de forma a proteger o funcionário enxovalhado. Ao contrário, suas falhas, e a 

aparente ira gerada por conta delas, são expostas em rede nacional, e o desaforo sofrido não 

pode ser retribuído, ou mesmo contido, pela vítima. Nessa perspectiva, o apresentador ostenta 

seu poder, seu posto privilegiado, não só de integrante do elenco da TV Globo, mas de quem 

sabe de sua relevância para a audiência do horário do programa nos domingos, enquanto sua 

                                                           

40 
A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados por meio de redes de computadores. 

Esse tipo de serviço permite assistir a filmes e escutar músicas sem a necessidade de fazer download, ou seja, 

sem que seja preciso salvar o arquivo em um dispositivo próprio, o que geraria uma cópia do material. A 

indústria da música (gravadoras e selos), registrava, já em 2015, segundo Cruz (2016), que 46% de todos os 

seus ganhos eram oriundos de arrecadação em plataformas digitais como Spotify, Deezer e Youtube. No 

início de 2017, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que serviços de streaming de músicas deveriam também 

pagar direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). 
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equipe se equipara às equipes de trabalhadores de qualquer segmento, interpelando o 

telespectador a compadecer-se de sua situação, ou a conformar-se, diante da visão de outro 

que sofre tantas ou mais sanções/repreensões do que ele mesmo em seu dia a dia de trabalho.  

 

Figura 18 – Faustão interpela sua produtora (Domingão do Faustão)  

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 
 

Faustão assume, portanto, o papel de uma espécie de anti-herói, de um sujeito que não 

consegue ser tolerante com as falhas alheias, que humilha ao invés de proteger os fracos e 

subalternos. Seu interesse maior é direcionado àqueles que já alcançaram a fama, que já 

provaram seu valor diante do telespectador.  

Destacando a grandeza da chegada ao topo da fama, a emissão acaba por articular os 

percursos de qualificação, realização e sanção do sujeito, em que Faustão é o ator principal, 

assumindo tanto o papel de destinador manipulador, porque leva os aspirantes a artistas a 

desejarem ocupar um lugar no universo das estrelas via reiteração de determinadas 

qualidades/talentos ao longo dos quadros propostos, quanto o de destinador julgador, que 

avalia a ação empreendida pelo(s) sujeito(s) da ação – os artistas – levando em consideração 

as competências com as quais foram dotados e com as quais realizam suas performances. A 

recompensa oferecida é não só a própria presença no palco da emissão, como também o 

elogio emitido pelo apresentador, o seu reconhecimento diante das câmeras. Nessa 

perspectiva, o tom de autoridade/superioridade fica evidente, tanto atrelado ao apresentador 
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como ao programa e à emissora, que têm o poder de criar e, depois, de reconhecer e divinizar 

uma estrela.  

O apresentador tem, assim, um papel central na reiteração dos tons de 

enaltecimento/valorização, deslumbramento e divinização pretendidos, enfatizando 

principalmente figuras do universo da fama, que são citadas como “feras”, como criaturas 

“gloriosas” e uma série de outros adjetivos que dão conta de seu talento, seriedade, etc.  

Também o figurino dos integrantes da plateia contribui para assegurar a manutenção 

dos tons de enaltecimento/valorização, deslumbramento e divinização, por meio de uma 

espécie de apagamento da individualidade desses indivíduos. Obrigados a vestirem camisetas 

praticamente iguais, já que elas se distinguem somente pelas cores – todas em tons pasteis – 

para grupos oriundos de diferentes cidades, formam uma espécie de massa uniforme de 

espectadores, sem diferenças entre si e sem identidade, que aplaudem as performances dos 

artistas no palco, esses, sim, dotados de singularidade. Nessa plateia, diferenças de idade e 

estilo se apagam. Seu papel é admirar e venerar os artistas que ali são apresentados, 

aplaudindo e vibrando. Quando suas opiniões são demandadas, elas não se manifestam 

diretamente, sendo filtradas pelas repórteres, que respondem em seu lugar. 

O figurino do apresentador e de sua equipe é despojado, reiterando o tom de 

informalidade do programa. Embora os artistas convidados apresentem-se bem vestidos, 

demonstrando que sua presença no palco do Domingão é uma situação especial, seu vestuário 

é simples, sem exageros, compatível com o tom do programa. Apenas no quadro Show dos 

famosos, aparecem figurinos mais ousados, que caracterizam os artistas homenageados e 

contribuem para a conferência de um tom de ludicidade à emissão.  

Todos os atores principais participantes dos quadros são oriundos do universo da 

fama, reiterando os tons de enaltecimento/valorização, glamourização, deslumbramento e 

divinização. No quadro Ding Dong, os competidores mostram-se inteiramente à vontade, 

felizes e integrados ao ambiente, dançando, sorrindo e fazendo gestos para a câmera, de 

maneira a cumprimentar e prestigiar o telespectador, conferindo um tom de 

proximidade/familiaridade à emissão, demostrando que dominam o contexto e que a 

exposição às câmeras lhes é habitual. Os participantes permanecem em pé, em um mesmo 

local, e os enquadramentos os exibem brincando e interagindo entre si (Figura 19), com 

conversas, abraços e olhares. Eles, todos artistas da TV Globo, parecem ser tão especiais, 

naquele momento, quanto os músicos homenageados, que, por sua vez, ocupam o palco para 

as apresentações, voltando-se, esses sim, muito mais para a plateia, que canta com eles, vibra 

e bate palmas (Figura 20).  
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Figura 19 – Artistas da TV Globo interagem entre si (Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Já no quadro Show dos famosos, o trio de jurados – composto, conforme já 

mencionado, por artistas e diretor da TV Globo – permanece sentado enquanto avalia os 

competidores. Em um dado momento, a atriz Cláudia Raia levanta-se de sua cadeira porque, 

segundo ela, o plano americano não a beneficia, por ser uma mulher de grande estatura. 

Mostra-se, portanto, à plateia e aos telespectadores, como alguém que tem poder para 

transgredir, sair do espaço previsto com a finalidade de se tornar mais visível, simplesmente 

porque pode, acrescentando, aos tons de deslumbramento, enaltecimento/valorização e 

divinização, os de prepotência/presunção e autoridade/superioridade, bastante reiterados na 

emissão: como artista da TV Globo, Cláudia Raia situa-se em um degrau elevado em relação 

ao universo dos artistas, tal é o poder que a vinculação à emissora lhe confere. Ademais, em 

contato com outras estrelas do casting da TV Globo, sente-se à vontade, o que contribui para 

o tom de proximidade/familiaridade pretendido pela emissão, interpelando os telespectadores 

de cujo dia a dia todos aqueles artistas fazem parte.  
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Figura 20 – Frejat interage com a plateia, que veste camisetas distribuídas pela produção 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Os competidores do quadro adotam uma postura de aprendizes, apesar de já terem 

alcançado o sucesso, reiterando, assim, a importância da reinvenção, do domínio de várias 

técnicas de interpretação e, também, da humildade necessária para aprender, de forma a 

poderem ser artistas mais completos. Sua postura, ao ouvirem as considerações da banca de 

jurados, é de interesse e atenção, demonstrando, inclusive por meio de sua expressão corporal, 

uma atitude de discípulos, o mesmo comportamento esperado daqueles participantes de 

programas de talentos, tais como The Voice Brasil ou The X Factor Brasil, que não gozam 

da mesma fama que eles já atingiram. Nessa perspectiva, a emissão imprime um tom de 

intimidação/advertência àqueles que são ou que desejam ser artistas famosos. E esse tom, 

articulado ao de seriedade, é reforçado por várias falas do apresentador, que critica, sem 

nomear, figuras do meio artístico que não dispõem de atributos, tais como como lucidez, 

preparação, humildade ou inteligência. 

Os competidores não são, porém, principiantes ou inexperientes. São, isto sim, 

personalidades conhecidas, que desejam reproduzir qualidades de outros artistas que 

respeitam e admiram. Sua intenção maior é não somente vestir-se, maquiar-se, dançar e cantar 

como aquelas estrelas, mas também imbuir-se de suas personalidades, de seu sex-appeal. 

Tanto que, por exemplo, uma das críticas destinadas a Eriberto Leão foi a de que não havia 
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conseguido recriar o “profano” e a sensualidade de Elvis Presley em sua apresentação 

(Figura 21). A releitura que feita dos atributos dessas outras celebridades funciona tanto para 

descobrirem seus próprios talentos, quanto para homenagearem essas estrelas. Nessa 

perspectiva, os participantes desse quadro contribuem fortemente para a conferência dos tons 

de homenagem e reconhecimento já referidos. 

 

Figura 21 – Eriberto Leão aceita os comentários de Cláudia Raia (Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

No que diz respeito ainda à actorialização, emissão apresenta, além disso, um tom 

complementar de desafio, que perpassa os dois principais quadros, na medida em que seus 

participantes desejam vencer as competições propostas, quer pelo desvendamento da música 

tocada, no quadro Ding dong, quer pela realização esmerada de uma performance, no quadro 

Show dos famosos. Esse tom de desafio articula-se com o de determinação, especialmente 

atrelado a esse último quadro, pela narração do planejamento e dos esforços realizados pelo 

artista na composição de seu show, via apresentação de imagens de seus treinos, maquiagem e 

discussões com a equipe de técnicos que apoiou a construção do número a ser exibido.  
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(c) Tons que perpassam a temporalização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

temporalização, caracterizando o modo de tratamento do tempo – delimitação, localização e 

ordenação temporal das diferentes narrativas que tomam parte da emissão. 

Como ocorre em outros programas de auditório que contam com a apresentação de 

quadros bem delineados, cada um dos quadros do Domingão do Faustão constitui-se em uma 

narrativa independente que é parte integrante do texto maior da emissão analisada.  

Trata-se de uma emissão gravada ao vivo e transmitida em tempo real, isto é, a 

captação das imagens e sons ocorre em tempo simultâneo à exibição do programa. Opera, 

portanto, com uma temporalidade cuja referência é o presente representado pela veiculação da 

emissão, embora em seu decorrer recorra a alguns passados via uso de citações orais e 

exibição de cenas, sempre contextualizadas e explicadas pelo apresentador. É o caso do 

quadro Vídeo cassetadas e de diversas referências a emissões anteriores ou a momentos 

anteriores à emissão, como os já mencionados treinos para o Show dos famosos ou as 

performances dos artistas homenageados. 

De qualquer forma, a emissão produz principalmente efeitos de sentido de aqui e agora 

(presente) que funcionam como referência e localização temporal em relação ao momento em 

que o apresentador, a plateia e os telespectadores estão em interação, e qualquer referência ao 

passado ocorre a partir desse momento presente.  

A emissão dedica tempos pré-determinados para os quadros apresentados, bem como 

para a abertura e o encerramento, prevendo também espaços de tempo para a realização dos 

merchandisings, o que reitera o tom de promocionalidade. As amarrações, realizadas ao vivo 

pelo apresentador, retomando o que já ocorreu e anunciando o que está por vir, bem como a 

realização de todo o programa em um mesmo estúdio, contando com uma mesma plateia ao 

longo de todo o tempo de transmissão, constituem-se em estratégias que conferem um efeito 

de sentido de unidade temporal a todo o texto da emissão, reforçando a noção de que os fatos 

relatados ocorrem em tempo contínuo. Nessa perspectiva, a produção consegue imprimir um 

tom de participação/presencialidade ao programa, levando o telespectador a crer que ele é 

testemunha, naquele exato momento, do que está ocorrendo, ou seja, que ele está 

acompanhando o desenrolar dos acontecimentos ao mesmo tempo em que suas narrativas se 

desenvolvem: a própria mudança de cenário ocorre aos olhos do telespectador (Figura 22). 
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Figura 22 – Entrada de funcionários caracteriza transmissão ao vivo (Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Em sintonia com o tom de participação/presencialidade, está presente o tom de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, ancorado em grande parte pela exploração 

das características da transmissão ao vivo. Esse tom se manifesta, conforme já citado, via 

reclamações e comentários debochados e insolentes do apresentador dirigidos à sua equipe, 

bem como expressões faciais desses profissionais, que se mostram aturdidos diante das 

manifestações grosseiras do apresentador quando da ocorrência de qualquer percalço ao longo 

da emissão. Embora fosse possível evitar, via seleção, que imagens de xingamentos fossem ao 

ar, a opção da instância de realização é, justamente, a de exposição dessas cenas, reforçando 

principalmente o tom de participação/presencialidade, já que o telespectador é levado a crer 

que não foi possível cortar a cena porque a emissão é transmitida ao vivo. Sendo assim, um 

problema ou um xingamento que teriam sido cortados em programas editados, ganham 

visibilidade, sendo compartilhados com o telespectador, o que reitera os efeitos de sentido de 

aqui e agora, mas também de verdade e transparência. Essas estratégias reiteram os efeitos de 

sentidos do em-se-fazendo conferidos à produção: a exibição dos equívocos parece 

demonstrar a falta de planejamento, semelhante àquelas situações vividas pelos 

telespectadores em seu dia a dia. 
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Embora grande parte do texto da emissão seja produzido em tempo simultâneo ao de 

sua exibição, ele exibe também, como já se referiu, conteúdos já anteriormente gravados, que 

são incorporados de vários modos ao texto da emissão. Em todos os casos, essas inclusões 

contribuem para reforçar, de forma especial, os tons de saudosismo, reconhecimento e 

homenagem. No caso do quadro Show dos famosos, que tem duração de cerca de uma hora, 

por exemplo, performances antigas dos artistas homenageados são exibidas para situar o 

telespectador quanto ao que deve esperar das apresentações dos competidores participantes da 

emissão.  

O condutor do programa tem função essencial na proposição desses resgates que são 

estrategicamente dispostos ao longo de todo o tempo de duração da emissão. A propósito, 

pelo menos duas personalidades falecidas são referidas por Faustão, em ocasiões bem 

diferentes. Uma dessas referências é uma ostensiva homenagem ao ator Nelson Xavier, 

falecido na semana anterior à data da emissão em análise. Faustão inicia a citação a respeito 

desse ator dizendo que o programa faz, naquele momento, o registro do falecimento, e o 

telespectador passa a assistir uma série de cenas de obras das quais Nelson Xavier tomou 

parte, como novelas e filmes. O discurso do apresentador destaca os atributos do ator, 

afirmando que ele deixa uma lição por sua vida digna, por seu preparo e erudição. Elogia-o 

por sua dignidade, sensatez e lucidez e, nesse ponto, torna a ficar evidente o tom de 

intimidação/advertência, visto que Faustão é categórico ao dizer que essas qualidades são 

“coisa rara no nosso meio”. Além disso, enfatiza que “ao contrário do que muita gente tem 

no nosso meio, que deixa a vaidade destruir a inteligência, ele era muito culto, muito 

preparado, mas sabia se preparar. E isso é uma bela lição, além é claro do trabalho 

extraordinário dele”. O tom de reconhecimento, expresso em grande parte pelas 

manifestações orais do apresentador, permanece presente ao longo de toda a emissão. Chama 

a atenção, porém, que esse tom vem sempre acompanhado dos de seriedade e 

intimidação/advertência, porque, ao mesmo tempo em que Faustão elogia um ou outro artista 

por seus atributos, deixa no ar uma crítica a outros artistas, nunca nomeados, que, segundo seu 

julgamento, não os teriam. Dessa forma, mesmo que o artista elogiado faça parte do mundo 

artístico no presente, ainda assim sua menção parece conferir um tom de saudosismo à 

produção, pois suas qualidades parecem esvaecer no mesmo instante em que são suprimidas 

de outros, que jamais chegarão a ser tão “extraordinários” – como o apresentador costuma 

dizer – e, por causa disso, sequer são nominados, permanecendo sempre indefinidos, citados, 
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sem sê-lo, de fato, em frase como: “tem artista que...”, “ao contrário de muita gente do nosso 

meio”.   

Também Hebe Camargo recebe atenção na emissão, em mais de um momento. 

Primeiro, no merchandising relativo ao lançamento de sua biografia, que aconteceria na 

semana posterior à data da emissão. O autor da obra, Artur Xexéo, a propósito, também é 

classificado como “extraordinário” por Faustão, enquanto a câmera mostra a capa do livro em 

plano fechado. Depois, durante o quadro Show dos famosos, menciona o “sofá da Hebe 

Camargo”, fazendo referência ao cenário do antigo programa da apresentadora (Figura 29), 

conforme se destaca em 7.2.2.  

Os tons de saudosismo, homenagem, reconhecimento e regularidade/hábito são 

também reforçados por cenas de emissões antigas do próprio Domingão do Faustão, 

apresentadas no painel de LED que está disposto no fundo do cenário (Figura 23). Essa 

estratégia é utilizada ao longo de todo o quadro Ding dong, que tem cerca de 1h30min de 

duração. A juventude dos artistas é resgatada nesses momentos, bem como se podem rever as 

bailarinas, o cenário e, em alguns casos, o próprio apresentador, rejuvenescido diante das 

câmeras que realizaram as gravações muitos anos atrás. Nessa perspectiva, Faustão também 

se auto-homenageia.  

A estratégia de apresentar cenas de emissões antigas também contribui para outro tom 

atribuído à emissão, o de autoridade/superioridade. Além de gerar efeitos de sentido de 

deslocamento no tempo, propiciados, por exemplo, pela exibição de cenas em que Tarcísio 

Meira e Eva Wilma contracenam na novela Roda Viva (2001), que tinha em sua trilha sonora 

uma música de Peppino di Capri, a emissão consegue atrelar o sucesso dessa canção ao fato 

de ela ser componente de um produto da TV Globo. Da mesma forma, quando compara o 

momento atual da carreira de um artista, hoje famoso, com os iniciais, toma para si a 

responsabilidade de seu sucesso. É o que ocorre quando o telão resgata um Dudu Nobre 

jovem, em começo de carreira, 17 aos atrás, na primeira vez em que se apresentou no 

Domingão. Embora na emissão analisada o diálogo do cantor e do apresentador girem em 

torno de outras personalidades do samba, como Zeca Pagodinho, que teria ajudado Nobre em 

sua carreira musical, a oportunidade que lhe foi dada, anos antes, de se apresentar no 

programa, fica registrada como participante da construção de seu sucesso, assim, mais uma 

vez, Faustão se auto-elogia.   
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Figura 23 – Cena apresenta estúdio atual (2017) e estúdio do ano de 2000 (no telão) 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

As entrevistas realizadas por Faustão com os artistas, nem sempre acompanhadas de 

imagens complementares no telão, contribuem também para a manutenção do tom de 

saudosismo conferido à emissão. Nelas, figuram, por exemplo, a história da música Segredos, 

criada a partir da paixão de um dos músicos da banda Barão Vermelho por uma vizinha, ou 

as lembranças resgatadas com o grupo Rastapé sobre como era o forró de 50 anos atrás, “no 

tempo de Luiz Gonzaga”, memórias essas ilustradas, na emissão, pela execução da canção 

Asa Branca. 

A trilha sonora empregada reitera, igualmente, o tom de saudosismo previsto pela 

produção. Todas as canções que ocupam o tempo da emissão têm seu período de lançamento 

e sucesso localizadas em tempo anterior ao de sua transmissão. Além disso, o início da 

emissão é marcado pela mesma trilha de abertura que já invadia a sala de estar do 

telespectador em 1994, associando, ao tom de saudosismo, o de regularidade/hábito: em mais 

um domingo, ele acompanha, na segurança da sua casa e da rotina dominical, um modelo de 

programa irrefutável e infalível, que lhe oferece, domingo após domingo, a confirmação de 

suas expectativas, sem que precise correr o risco de adentrar no domínio do novo ou do 

desconhecido.  
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Também ligado a estratégias de temporalidade, um outro tom conferido à produção é o 

de agilidade, em especial pela mudança dos figurinos utilizados pelas bailarinas. A cada 

apresentação musical, durante a emissão, elas surgem com um traje diferente, afinado com o 

estilo do artista ou da canção executada (Figura 24). E, fora do contexto das apresentações 

musicais, elas tornam a vestir um modelo padrão, o que leva a crer que, a cada vez que se 

vestem para acompanhar um determinado artista, o fazem também de forma a reforçar o tom 

de homenagem proposto pela emissão, combinando-o ao de agilidade: vestem-se, qualquer 

que seja o esforço para fazê-lo, a tempo de acompanhar cada performance, para prestigiar 

aquele que naquele momento se apresenta.  

 

Figura 24 – Balé do Faustão harmoniza figurino à apresentação de Peppino di Capri 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Em termos de temporalização, o tom de agilidade fica em risco, porém, em diversos 

momentos do programa, quando o apresentador: lê longas listas de nomes ou concentra sua 

fala nos atributos de um ou outro artista, na sua comparação com “outros”, não nominados, 

que não partilham desses mesmos atributos; cita obras “extraordinárias” produzidas pela 

emissora e seu quadro de atores; profere discursos que apregoam de necessidade de 

“alongamento do cérebro”, acompanhando os merchandisings de CDs, DVDs e livros, com 

clara contribuição ao tom de prepotência/presunção já citado. A pouca movimentação do 
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apresentador nesses momentos, assim como as escassas variações no ritmo e volume de sua 

voz, torna essas falas enfadonhas e incômodas, embora nessas situações a equipe de 

montagem jogue com alterações nos enquadramentos e movimentos de câmera.  

Nessas oportunidades, o apresentador quase que se equipara a um 

pregador/moralizador, assumindo tons de seriedade e doutrinação, cujo objetivo é educar o 

telespectador e o futuro artista sobre como, na sua opinião, é ser culto ou alcançar as 

qualidades morais necessárias à profissão de ator ou intérprete. Essa abordagem é, de certa 

forma, incompatível com o tom de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia já referido 

aqui, bem como com o tom de leveza que caracteriza os programas de auditório. A 

incompatibilidade entre esses tons, contudo, não deixa necessariamente o telespectador 

confuso, posto que os discursos do apresentador ocupam, na maioria das vezes, um tempo 

específico na emissão, assim como um local específico – o púlpito transparente: a delimitação 

de tempo e espaço isola esses momentos de pregação em uma espécie de suspensão, de pausa 

insertada entre, ou no meio, das atividades de entretenimento propostas ao longo da emissão.  

O tom de doutrinação articula-se com o de didatismo que é conferido à emissão pelas 

demarcações propostas no início dos quadros, como, por exemplo, a veiculação de uma 

vinheta específica do Show dos famosos, informando de seu começo. A produção também 

guia o telespectador quanto ao andamento da emissão, mostrando cenas desse quadro 

selecionadas de emissões anteriores, assim como imagens gravadas dos treinamentos 

realizados pelos artistas que realizariam suas performances ao vivo, naquele dia, antecipando, 

de certa forma, o que está por vir (Figura 25). Além disso, o lettering que acompanha essas 

cenas também informa de que maneira o telespectador pode votar no seu artista preferido – 

usando, por exemplo, “#ShowSamantha + nota” –, assim como as legendas disponibilizadas 

no quadro Ding Dong auxiliam o telespectador a acompanhar as músicas executadas pelos 

artistas convidados.  

Nesse quadro, o início das narrativas envolvendo cada competidor é bem demarcado 

pela apresentação, de cenas dos treinos e discussões a respeito do número a ser apresentado. 

Nessa perspectiva, os recursos de edição promovem efeitos de sentido de condensação do 

período de preparação que cada um utilizou, mas preservam a referência de que houve 

consideráveis tempo e trabalho envolvidos para a realização da performance, contribuindo, 

dessa forma, para a reiteração do tom de homenagem, já que o valor dos artistas representados 

e de suas criações é tão significativo que, para brindá-los, nenhum esforço ou tempo foi 

poupado.  
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Figura 25 – Samantha Schmütz treina em tempo e espaço diferentes dos da emissão 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

(d) Tons que perpassam a espacialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

espacialização, observando a forma de organização dos espaços e cenários nos quais se 

desenrolam os acontecimentos, objetos das narrativas da emissão. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que o principal espaço utilizado para a realização da 

emissão é um estúdio, no qual o apresentador, dançarinas, parte da equipe de realização e 

plateia ficam concentrados no momento da transmissão ao vivo. E, embora a emissão opere 

com alguns espaços distintos, apresentando, em telão ou substituindo a tela, cenas gravadas 

em outros locais, ela varia pouco no que concerne às localizações espaciais, até porque muitas 

das cenas resgatadas fazem parte de outras emissões do próprio Domingão do Faustão, isto 

é, foram gravadas no estúdio ainda hoje utilizado. 

No que diz respeito à espacialização, portanto, a emissão propõe um tom de 

regularidade/hábito, posto que o estúdio utilizado na emissão parece, ao telespectador 

assíduo, ser o mesmo utilizado em toda a trajetória do programa, embora o cenário tenha 

incorporado algumas mudanças na organização de seus espaços e as gravações tenham sido 

transferidas do Rio de Janeiro para São Paulo em 2015. Também a forma de ocupação dos 
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espaços do cenário pelo apresentador, pelas bailarinas e pelos convidados, muito semelhante 

ao longo das diferentes emissões, remete a esse tom de regularidade/hábito no que diz 

respeito ao formato do programa.  

Os telespectadores detectam as alterações ocorridas no estúdio ao longo do tempo 

quando algumas cenas mostram, simultaneamente, o cenário atual e cenários antigos. Uma 

das cenas mostra, em telão, o cenário do programa no ano 2000, por exemplo, em que é 

possível distinguir um único telão, que ocupava somente uma parte da parede que fica ao 

fundo (Figura 23). Já o cenário atual, acompanhando o processo de modernização que o 

telespectador testemunha em seu dia a dia, é composto por diversos painéis de LED, de 

variados tamanhos. Ao fundo, um grande telão de LED ocupa a parede, preenchendo-a do 

chão até o teto; nas laterais, figuram painéis de variados tamanhos, utilizados tanto para 

exibirem diferentes imagens ao mesmo tempo, quanto para comporem uma única cena, em 

que cada painel apresenta uma fração da imagem completa. A exposição de imagens do 

cenário antigo atua, assim, para enfatizar o tom de participação/presencialidade pretendido 

para a produção, valorizando o trabalho de renovação que, sem propor modificações 

significativas, vai reciclando o espaço. Essa renovação ocorre, em especial, pela incorporação, 

nos cenários, desses vários painéis de LED, que são empregados tanto para mostrar um 

produto, nos espaços destinados ao merchandising, reiterando, assim, o tom de 

promocionalidade, quanto para simular outros locais, externos ao estúdio, de forma a 

estabelecer uma ambientação diferente para cada momento da emissão.  

A exibição de imagens antigas do programa, no telão, além disso, reitera o tom de 

saudosismo pretendido pela emissão, em uma clara interpelação ao telespectador que, se fiel, 

reconhece o cenário antigo, agora resgatado. A apresentação do arranjo anterior do palco é 

também uma forma de reconhecer a fidelidade desse telespectador, porque permite a ele 

lembrar de si mesmo, na época em que aquele cenário era usado pelo programa. 

Mas a forma de utilização desses painéis reitera também o tom de agilidade da 

produção, uma vez que, a cada atração, eles mostram diferentes imagens. O espaço do cenário 

molda-se, também, à atração que está sendo exibida, remetendo, inclusive, a outros espaços, 

como é o caso da ambientação criada, via painéis, para acompanhar a execução de uma das 

canções do italiano Pepino Di Cappri: imagens de uma rua/praça, rodeada por prédios – um 

deles em terracota, cor que cobre muitas edificações italianas – causam um efeito de sentido 

de deslocamento da apresentação do músico para algum lugar da Itália (Figura 26). O 

espaço/cenário empregado pela emissão é, portanto, sempre o mesmo, porém está em 

permanente transformação, uma vez que se atualiza, via painéis, conforme a situação 

apresentada.  
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Figura 26 – Painéis de LED compõem o cenário para a apresentação de Pepino di Capri 

(Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Em termos de espacialização, a recorrência ostensiva aos painéis de LED, no cenário 

atual, reitera o tom de autoridade/superioridade, já identificado na análise dos dispositivos 

anteriores.  Esse tom está relacionado aos recursos necessários à constante renovação dos 

cenários, mas também à possibilidade de bancar e destinar esse aparato a um único programa 

da TV Globo, considerando inclusive os valores que precisam ser investidos em recursos 

humanos para sua montagem, manutenção técnica e mesmo utilização, já que a exibição de 

cenas compatíveis com cada momento da emissão exige um trabalho prévio de pesquisa, 

planejamento e seleção de imagens.   

A própria estratégia de apresentação de cenas de emissões antigas reforça também esse 

tom de autoridade/superioridade, sinalizando que o Domingão do Faustão mantém seu 

sucesso há quase três décadas. Esse tom, a propósito, ganha especial relevo pela presença 

física de diversos famosos nos espaços utilizados para a gravação da emissão: aquelas figuras, 

já agraciadas com a fama, ainda consideram importante deslocarem-se até o estúdio de 

gravação do programa, em plena tarde de domingo.  

Outros afamados são apresentados diretamente das salas de ensaio, em que se 

preparam para a competição Show dos famosos. A exibição desses espaços contribui para a 

reiteração do tom de autoridade/superioridade, uma vez que assinala o poder da emissora e 
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do próprio programa, que disponibilizam todos os espaços e recursos necessários para 

viabilizarem as atrações que desejam levar ao ar.  

Nessa mesma direção, a exibição de um grande número de equipamentos – grua, 

trilhos, câmeras –, operados por vários funcionários, reitera as condições de realização 

disponibilizadas pela emissora, tanto que, por diversas vezes, um equipamento capta imagens 

de outro(s) (Figura 27), tal a abundância de recursos técnicos e de recursos humanos com os 

quais a emissão conta.  

 

Figura 27 – Tomada em plongée mostra câmera em movimento truck, à esquerda (Domingão 

do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Essa estrutura de captação que ocupa os variados espaços do cenário permite, além 

disso, a exibição, para o telespectador, de imagens diversificadas, de forma a impregnar a 

produção de um outro tom pretendido, o de proximidade/familiaridade. Isso porque as cenas 

exibem uma série de detalhes do ambiente e dos participantes, mostrando-os sob diferentes 

enquadramentos e jogando com as demais informações que surgem à volta do personagem ou 

acontecimento central em cada dado momento da emissão, possibilitando ao telespectador 

uma percepção bastante clara dos acontecimentos e dos espaços onde eles se desenrolam. As 

imagens selecionadas pela produção mostram uma preocupação com a oferta de variados 

ângulos e planos de câmera, utilizando desde o plano extremamente aberto até o close médio, 



192 

 

para mostrar o aproveitamento do espaço ocupado na realização do programa. Os 

realizadores, com essa oferta, tornam compreensível, para o telespectador, a forma de 

organização do local e das atividades que ocorrem em cada zona do ambiente, produzindo 

efeitos de sentido de intimidade e mesmo de presença nesses espaços. O telespectador, nessa 

perspectiva, conta com uma maior possibilidade de vistoriá-los sob diferentes pontos de vista 

do que a da própria plateia, que de fato se encontra lá, mas fica limitada a uma visão única do 

ambiente. Tanto o telespectador quanto a plateia testemunham a realização de alterações nesse 

ambiente, como já se destacou na análise da temporalização, o que reforça ainda mais o tom 

de proximidade/familiaridade, além de reiterar o tom de participação/presencialidade. 

Fica, assim, reiterado o tom de agilidade, que interpela os telespectadores a partir do 

ritmo, resultado dos processos de captação e sequenciamento das cenas, que por sua vez, são 

geradas por meio de variados enquadramentos e planos e movimentos de câmera. Recursos de 

iluminação são também empregados em prol desse tom de agilidade, em especial durante as 

apresentações musicais. Diferentes cores e formatos de iluminação, combinados com o 

movimento dos próprios artistas e das bailarinas que acompanham as apresentações, geram 

efeitos de sentido de maior movimento à emissão (Figura 28). 

A cor predominante na iluminação do cenário, desde o início da emissão, a azul, que 

costuma ser associada a ternura, nostalgia, verdade e intelectualidade, reitera os tons de 

saudosismo e doutrinação pretendidos pela produção. A iluminação também abusa da cor 

rosa, que remete a associações afetivas ligadas à feminilidade e à frivolidade, sustentando a 

manutenção do tom de leveza. Essas cores convivem com o escuro do estúdio, que produz um 

efeito de sentido de ação desenvolvida à noite, consolidando o caráter de programa realizado 

ao vivo e conferindo certa dramaticidade e elegância à emissão.  

Ainda dizendo respeito às estratégias que envolvem a espacialização, cabe destacar a 

intenção de conferência do tom de representatividade, visto que a emissão acolhe sujeitos 

oriundos de diferentes localidades brasileiras – tais como Piem (PR), Realengo (RJ), Jarinu 

(SP), Mogi das Cruzes (SP), Piracicaba (SP) –, que são dispostos por grupos na plateia, cada 

um deles composto por sujeitos vestindo uma mesma cor de camiseta. 
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Figura 28 – Enquadramentos variados e mudanças na iluminação mostram as atrações por 

vários pontos de vista (Domingão do Faustão) 
 

 
 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 
 

Porém, como as camisetas são muito parecidas – todas em tons pasteis –, o 

telespectador visualiza apenas uma massa de pessoas, sem diferenças relevantes entre si, 

reconhecíveis unicamente pelo seu interesse em figurar na plateia do Domingão do Faustão. 

Essa estratégia de vestir a plateia uniformemente, embora possa ser aceita como uma tentativa 

de organização do espaço e das atividades, serve muito mais para a reiteração do tom de 

autoridade/superioridade anteriormente destacado. 

7.2.2 Análise intertextual sintagmática: procedimentos de tonalização 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

intertextualidade, observando de que maneira ocorre a recuperação ou a apropriação de outros 

textos que precedem ou sucedem a emissão em análise.  
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Na emissão examinada, identificaram-se várias referências intertextuais de âmbito 

cultural-midiático, presentes nos diferentes quadros. Boa parte dessas referências versa sobre 

produtos da TV Globo e, inclusive, sobre o próprio Domingão do Faustão.  

No quadro Ding Dong, por exemplo, a emissão abusa dos telões para exibir cenas de 

emissões anteriores do programa, em que os mesmos intérpretes aparecem muito mais jovens, 

e também para mostrar cenas de novelas embaladas por canções antigas executadas no 

quadro: Fera Radical e Roda Viva tinham, como canções-tema, músicas de Jane Duboc e 

Peppino Di Capri, respectivamente. No mesmo quadro, os produtos televisuais estrelados 

pelos competidores também foram generosamente citados por Faustão ou apresentados no 

telão, tais como: o quadro Dança dos famosos, do Domingão, em sua edição de 2016, do qual 

Letícia Lima participou; e a novela A força do querer, da TV Globo, estrelada por Raul 

Gazola. Também foram citadas peças e filmes estrelados pelos demais competidores, 

conforme já referido na alínea b, referente à actorialização.   

Foram ainda referidos pelo apresentador outros produtos culturais, dois deles bastante 

antigos: Concertos para a juventude, que foi ao ar pela TV Globo entre os anos de 1965 e 

1984 , exibindo concertos didáticos de grandes mestres da música clássica e de grupos 

folclóricos ou regionais (MEMÓRIA GLOBO, 2017); e Perdidos na noite, que foi ao ar em 

três emissoras diferentes – TV Gazeta, Record e Band – entre os anos de 1984 e 1988, sob a 

apresentação do próprio Fausto Silva, exibindo, dentre outras atrações, apresentações 

musicais e esquetes dos humoristas Tatá e Escova (MORGADO, 2017). Na emissão em 

análise, o apresentador relembrou os tempos desse programa junto com Frejat, a quem 

chamou de “sócio do Perdidos na noite”. Também receberam menções o seriado Chapa 

quente, cuja segunda temporada foi ao ar pela TV Globo em 2016, e o reality show Big 

Brother Brasil, cuja 17ª temporada foi ao ar em 2017 pela mesma emissora.  

Uma série de outros produtos culturais foram mencionados sob a forma de citação 

direta ou via referência aos artistas a eles ligados, tais como: o programa Mais Você (TV 

Globo), quando Faustão refere Ana Maria Braga como alguém que “cozinha pra todo mundo 

aqui”; a música Asa Branca, mencionada na entrevista com o grupo Rastapé; músicas da 

banda Barão Vermelho, de Cazuza e de Arnaldo Antunes, aludidas na entrevista com Frejat; 

músicas dos cantores Zeca Pagodinho e Luis Melodia, citadas na entrevista com Dudu Nobre; 

e canções dos homenageados do quadro Show dos famosos, Maria Bethânia, Ricky Martin, 

Elvis Presley e Alexandre Pires.  
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Cabe destacar, ainda, as referências feitas por Faustão à atriz e apresentadora Hebe 

Camargo, falecida em 2012. Nomeada pelo apresentador como “a rainha da televisão 

brasileira” ao apresentar sua biografia, Hebe foi também homenageada no quadro Show dos 

famosos, cujo cenário conta com um sofá cor-de-rosa, que Faustão chamou de “sofá da Hebe 

Camargo” (Figura 29). 

 

Figura 29 – Ícaro Silva dirige-se ao “sofá da Hebe Camargo” (Domingão do Faustão) 

 

Fonte: Emissão do Domingão do Faustão do dia 14.05.2017. 

 

Os tons configuradores das relações intertextuais de caráter sintagmático, de certa 

forma, reiteram aqueles já identificados na análise intratextual, recém apresentada. Em 

primeiro lugar, as referências a programas antigos, artistas já falecidos, novelas passadas, 

situações vividas em emissões anteriores, reforçam os tons de saudosismo, homenagem e 

reconhecimento.  

Mas o fato de que essas referências dizem respeito ao mundo dos artistas, em especial 

ao elenco da TV Globo, evidencia que as estratégias intertextuais de caráter sintagmático 

estão a serviço da conferência e reiteração dos tons de enaltecimento/valorização, 

deslumbramento, divinização e autoridade/superioridade que permeiam a emissão/programa, 

visto que, para além de destacar o universo da fama, elas demonstram, por meio de uma 

incessante autorreferência, o poder da emissora.   
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7.3 PROGRAMA RAUL GIL: EMISSÃO DO DIA 04.11.2017 

A emissão do dia 04.11.2017 do programa de auditório Programa Raul Gil foi 

exibida no horário das 14h15min às 18h20min, com duração total de 4h14min. Estruturada 

em cinco blocos, seus espaços intervalares foram ocupados com anúncios de diversas 

marcas/empresas
41

 e produtos
42

, alguns deles pertencentes ao GSS ou relacionados a Silvio 

Santos ou à emissora
43

, além de chamadas de outros programas do SBT
44

. Nenhuma marca foi 

anunciada como patrocinadora do programa. 

7.3.1 Análise intratextual: procedimentos de tonalização 

A presente seção analisa o processo de tonalização da emissão do programa de 

auditório Programa Raul Gil em exame, procurando identificar as combinatórias tonais por 

ela adotadas e sua interferência no modo de atualização dos demais dispositivos discursivos. 

Inicia, assim, pela identificação dos tons principais conferidos à emissão e de sua interferência 

nas escolhas relativas à tematização e à figurativização para, na sequência, examinar de que 

maneira esses tons, combinados entre si, atuam nas escolhas relativas aos procedimentos de 

actorialização, espacialização e temporalização. 

A emissão propõe ao telespectador, como grade de leitura de sua narrativa, os tons 

principais de enaltecimento/valorização e acolhimento. Determinando a forma de interação 

que o texto da emissão pretende manter com os interlocutores, esses tons principais 

combinam-se harmonicamente com outros tons, dentre os quais se destacam os de leveza, 

trivialidade/banalidade, popularização/vulgarização, desafio, condescendência, 

glamourização, idealização, autoridade/superioridade, regularidade/hábito, agilidade e 

objetividade. 

 

                                                           

41
 Perdigão, Saboroso, Marabraz, Ótica Seiko, Espaço Autoshopping, Consórcio Honda, Extra, Marabraz, 

Residencial Vilaggio di Roma, Ótima FM, Ministério da Educação (Prova do Enem). 
42 

Zero-Cal, Lacday, Lacto-purga, Benegrip, Doril, Buscopam, Epocler, Calcitran, Sedavan, Ômega 3 Divcom, 

Leite Cooper, Amor que transforma (livro). 
43

 Tele Sena, SBT em Revista, Revista Caras (anunciando reportagens sobre Silvio Santos e suas filhas), Silvio 

Santos: biografia (livro). 
44 

B.B.Q. Brasil, Bake Off Brasil, Programa Silvio Santos, Programa do Ratinho, Esquadrão da Moda, 

Eliana, Domingo Legal, Sortilégio (novela). 
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(a) Tons que perpassam a tematização e a figurativização: 

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

tematização e figurativização, caracterizando os eixos temáticos em torno dos quais a 

narrativa da emissão se movimenta e os procedimentos de figurativização por ela adotados. 

Em sintonia com os tons principais, já referidos, a emissão desenvolve-se a partir de 

um tema principal, prestígio vs. empenho, que propõe uma compreensão das diferentes 

apresentações musicais como processos de aprendizagem e/ou degraus para a chegada ao 

reconhecimento no mundo artístico. 

Esses temas são figurativizados em cinco quadros, que apresentam narrativas 

independentes, com distintos sujeitos que, de alguma forma, representam a busca por espaço 

para a própria realização como cantor/artista. A emissão apresenta a narrativa:  

(1) no quadro Jogo do banquinho, de uma competição em que os participantes devem, 

depois de cantarem no palco do programa, citar palavras iniciadas com determinada letra e 

relacionadas a um certo tema, sob pena de terem que deixar o palco carregando o banquinho 

em que estão sentados, figurativizada pela participação de cantores de funk e por uma espécie 

de professor que julga as respostas dos participantes; 

(2) no quadro Turma do vovô Raul, de números musicais, figurativizados por uma 

menina, por uma dupla de meninos e pela dupla sertaneja autora da canção que os dois 

pequenos interpretam;  

(3) no quadro Festival infantil de cinema, de uma competição que gira em torno de 

coreografias baseadas em músicas-tema de filmes famosos, figurativizada por crianças 

vestidas conforme os personagens dos filmes homenageados;  

(4) no quadro 100% Beyoncé, de uma competição que gira em torno da interpretação 

de canções da cantora norte-americana Beyoncé, figurativizada por mulheres e drag queens 

que imitam a artista tanto em seu visual, já que usam figurinos iguais aos dela, como também 

em sua performance, visto que procuram dançar e cantar – ou dublar – como a americana.  

(5) no quadro Quem sabe canta, de uma competição que gira em torno da escolha do 

melhor cantor, figurativizada por homens e mulheres que interpretam canções dos mais 

variados estilos e são, então, avaliados por um júri.  

Nos cinco quadros, o tom de enaltecimento/valorização que perpassa a narrativa fica 

evidente pela demonstração de que o programa objetiva abrir espaço para pessoas comuns que 

têm talento para a música, dando a elas uma chance para se mostrarem, ao mesmo tempo em 

que pretende entreter o telespectador com música, figurinos bonitos e competições. O tom de 

enaltecimento/valorização proposto pela emissão situa a música em uma posição especial, 
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como algo que remete à beleza, mas também mobiliza outros interesses, voltados aos desejos 

de reconhecimento, de fama, ou de fortuna. Pelo seu valor, e pelo valor dos benefícios que 

podem ser obtidos pelo sucesso, a música é a justificativa para os participantes arriscarem-se 

no palco do Programa Raul Gil. E, estando lá, incorporam esse valor: passam a ser 

importantes, ainda que por pouco tempo, porque assumem o papel de artistas, vivendo por 

alguns momentos a experiência de serem acolhidos e elogiados pelo apresentador, bem como 

aplaudidos pela plateia, que vibra diante desses desconhecidos, exatamente como faria diante 

de seus ídolos.   

Embora nem todos os participantes revelem grande talento, são todos tratados com 

igual delicadeza e atenção. Nessa perspectiva, o telespectador é interpelado a partir de um tom 

de condescendência que é estrategicamente conferido à emissão. Nela, a criança não precisa 

cantar bem para ser mimada; o drag queem, que recebe poucos votos da plateia, ouve do 

apresentador, que é um verdadeiro artista; o adolescente, cantor de funk com voz esganiçada, 

é abraçado por Raul Gil e ovacionado pela plateia. Os participantes dos vários quadros são, 

assim, tratados com a deferência geralmente reservada aos artistas já reconhecidos.  

Aliás, tanto eles se preparam, selecionando a melhor roupa, maquiagem e cabelo e 

praticando seu número com antecedência, como também os realizadores definem a melhor 

forma de recebê-los, valorizando-os com um cenário específico, proporcionado, 

principalmente, por meio de recursos de iluminação e de projeções no telão, de forma a 

produzir o melhor show possível para a fruição da plateia e telespectadores. Em razão disso, 

ainda que o próprio aspirante não tenha contornos de artista, o sucesso, no programa, é 

garantido pela organização do entorno que o acolhe para que ele viva um verdadeiro sonho. 

Basta ao aspirante estar lá: mesmo que não possua graça própria, sua presença no palco será 

cercada de fascínio. O telespectador é, assim, acionado a partir de um tom de glamourização 

que é perfeitamente harmonizado aos de condescendência e enaltecimento/valorização.  

Os temas e figuras selecionados pela produção buscam também conferir os tons de 

desafio e determinação, na medida em que a emissão instiga os competidores a demonstrarem 

seus talentos para conquistarem a aprovação dos telespectadores. No primeiro quadro, o 

programa leva os convidados a se esforçarem para permanecer no palco, caso consigam 

adivinhar palavras relacionadas à pergunta proposta. No segundo e no terceiro quadros, a 

produção estimula crianças a interpretarem canções diante da plateia, ou a apresentarem 

números de dança ao som de trilhas de filmes, assumindo uma postura quase adulta diante da 

dificuldade envolvida em apresentações em público e, ao mesmo tempo, da promessa de 

sucesso reservada a crianças-prodígio. Tão dramática pode ser essa experiência que uma das 

crianças cai em prantos quando anunciada a sua vitória e de seu par no quadro Festival 
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infantil de cinema, em que havia apenas uma oponente; sua reação parece revelar que aquela 

conquista traça seu destino, e que dela depende todo o seu futuro como artista. No quarto 

quadro, a emissão encoraja fãs da cantora norte-americana Beyoncé a reproduzirem suas 

performances e, a partir disso, conquistarem o apoio da plateia, que define qual competidor é 

premiado. No quinto e último quadro, a produção convoca os participantes à conquista da 

premiação máxima da competição, dada ao melhor cantor, segundo o júri presente na 

emissão.   

Embora a produção adote tons de desafio, em direção a efeitos de sentido de 

determinação por parte dos participantes dos quadros, a articulação entre os tons de 

acolhimento e condescendência atenua as inquietações tanto dos competidores quando do 

telespectador, que testemunha a forma carinhosa de tratamento dispensada a todos por “vovô 

Raul”.  Nessa perspectiva, o tom de desafio serve muito mais ao propósito de divertir do que 

ao de julgar – embora a criança citada acima tenha valorizado enormemente sua vitória diante 

da outra competidora.  

Os tons de desafio, acolhimento, enaltecimento/valorização e condescendência 

articulam-se com os de deslumbramento e idealização, visto que todos os participantes dos 

quadros aspiram a um futuro como artistas. Nessa perspectiva, aquele momento em que se 

apresentam – diante da vibração e dos aplausos da plateia, e cientes de que serão vistos em 

rede nacional – configura-se como uma projeção do porvir ambicionado, revelando um 

querer-ser: ser artista, e famoso, como os ídolos que imitam. Aliás, mesmo aqueles que já 

contam com canções e álbuns próprios, como os participantes do quadro Jogo do banquinho, 

demonstram reconhecer a participação no programa como uma oportunidade e, assim, 

agradecem por ela, sabendo que faz parte de mais um degrau em direção a um horizonte 

almejado de (mais) fama.  

A projeção de um futuro de celebridade mostra-se ainda mais nítida pela forma de 

participação das crianças nos quadros, sempre imitando adultos em seu figurino, na expressão 

corporal e na escolha das canções, conferindo à emissão um tom de adultização, que interpela 

os telespectadores a associarem a graciosidade e ingenuidade daqueles meninos e meninas às 

crianças que perambulam dançando e cantando pelas suas próprias casas, querendo, desde já, 

ser adultos. Mas o telespectador reconhece também, nos garotos, seus próprios sonhos e 

ambições – alguns alcançados, outros não. E, por que os sonhos das crianças estão voltados ao 

mundo artístico, ao mundo da fama, sua participação acaba por reiterar o tom de 

glamourização já mencionado: não basta ser bem-sucedido; é necessário ser vitorioso como 

artista para poder estar sempre diante das câmeras e das muitas plateias existentes dentro e 

fora dos meios de comunicação.   
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É bastante evidente que a produção pretende, ainda, conferir um tom de 

trivialidade/banalidade à emissão, visto que os temas e figuras se desenvolvem 

essencialmente a partir do lúdico, do artístico, sem preocupações, ao que parece, com 

questões complexas. Pelo contrário, não há espaço para discussões da ordem do politicamente 

correto que poderiam envolver a exposição da imagem de crianças, a exploração do trabalho 

infantil, a abordagem da mulher como objeto ou a exploração de sua imagem. A emissão, 

aliás, adota tons de popularização/vulgarização, na medida em que as figuras que apresenta 

simbolizam justamente a suplantação de qualquer discussão, em prol da diversão e da 

leviandade, característicos de boa parte dos programas de auditório mais tradicionais, que 

abusam, por exemplo, de tomadas de bumbuns, captadas, muitas vezes, em contre-plongée, 

exatamente como ocorre no Programa Raul Gil (Figura 30).  

De forma geral, os temas e figuras estabelecidos pela produção para configurarem o 

formato do programa, contando com uma assistente de palco, bailarinas, júri, e a presença de 

um grande número de convidados, indicam que os realizadores pretendem conferir à emissão 

um tom de regularidade/hábito, buscando associar a produção aos formatos mais tradicionais 

dos programas de auditório, embora a chamada estética do grotesco, que estaria atrelada a 

esses formatos, não se evidencie plenamente na emissão analisada, já que não se recorre à 

ridicularização de indivíduos menos favorecidos física, intelectual e artisticamente, etc.  

 

Figura 30 – Integrantes do balé e participantes mostram seus bumbuns para as câmeras 

(Programa Raul Gil) 
 

 
Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
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(b) Tons que perpassam a actorialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

actorialização, caracterizando os principais atores que participam das narrativas propostas 

pelo programa e os papéis por eles desempenhados.  

São atores da emissão, como: (a) participantes fixos: o apresentador Raul Gil; a 

assistente de palco, Larissa Guerrero; o “professor” do quadro permanente Jogo do 

banquinho, Régis Tadeu; os jurados do quadro permanente Quem sabe canta, Maurício 

Manieri, Mia Wicthoff, Moacyr Franco
45

, Nanci Gil, e Marcos Mainardi; as quatro dançarinas 

que acompanham boa parte das apresentações musicais, não nomeadas; as seis meninas, não 

nominadas, do Balé das minhocas elétricas, que acompanha as apresentações do quadro 

Turma do vovô Raul; a banda e grupo vocal que acompanha as apresentações; (b) convidados: 

a dupla sertaneja João Neto & Frederico; (c) convidados/participantes dos quadros: os 

competidores do quadro Jogo do banquinho, MC Pedrinho, Faby Mendes e Speed, MC 

Kapela, MC Ruzika, MC Savinon e MC HV; as crianças participantes do quadro Turma do 

vovô Raul, Livia Oliveira e a dupla Enzo Fernandes e João Vitor; as crianças competidoras do 

quadro Festival infantil de cinema, Sarah Barros, acompanhada de duas outras meninas, não 

nomeadas, e a dupla Emilly e Brian; os competidores do quadro 100% Beyoncé, Isabela 

Pereira, Vanessa Oliveira, Robson Walbeck e Yara; os competidores do quadro Quem sabe 

canta, Aline Miacci, Bruna Ricardi, Coral ArtSom, Diego Dimadu, Fernando Lima e Lud 

Mazzucatti e a dupla Delazeri e Juan Pablo; (d) plateia.  

Os atores já nomeados, participantes da emissão, pertencem a grupos distintos: (1) o 

dos os atores sociais conhecidos e famosos (midiáticos) – como é o caso do apresentador Raul 

Gil, que comanda todas as atividades da emissão; dos jurados Maurício Manieri, Mia 

Wicthoff, Moacyr Franco, Nanci Gil, e Marcos Mainardi, que participam da emissão somente 

durante o quadro Quem sabe canta; do baterista, crítico musical, produtor e apresentador de 

programas de rádio que assume o papel de professor e participa de parte do quadro Jogo do 

banquinho; da assistente de palco, Larissa Guerrero, e das quatro bailarinas, conhecidas a 

partir de sua atuação no programa; da dupla de cantores sertanejos João Neto & Frederico; 

dos competidores do quadro Jogo do banquinho, MC Pedrinho, Faby Mendes e Speed, MC 

Kapela, MC Ruzika, MC Savinon e MC HV que, depois de se apresentarem no palco, devem 

                                                           

45
 Cerca de duas semanas depois da veiculação da emissão, Moacyr Franco foi demitido do SBT, em um 

contexto de cortes no rol de artistas que a emissora vinha realizando. Mas o próprio humorista informou que 

continuaria participando do Programa Raul Gil (MEU SALÁRIO..., 2017). 
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adivinhar palavras sobre o tema escolhido pelo “professor” Régis Tadeu; (2) o dos atores 

sociais desconhecidos e, até a exibição da emissão, possivelmente anônimos – como é o caso 

das crianças participantes do quadro Turma do vovô Raul, Livia Oliveira e dupla Enzo 

Fernandes e João Vitor que cantam, respectivamente, History, de One Direction,  e Saudade 

do Caramba, de João Neto & Frederico; das crianças competidoras do quadro Festival infantil 

de cinema, Sarah Barros que, acompanhada de duas outras meninas, dança uma canção do 

musical Chicago, e da dupla Emilly e Brian, que dançam Pretty woman, do fime Uma linda 

mulher; dos competidores do quadro 100% Beyoncé, Isabela Pereira, Robson Walbeck, Yara, 

Vanessa Oliveira, que imitam a artista dançando, cantando ou dublando, respectivamente, as 

canções Crazy in Love, Get Me Bodied, Deja-Vu e If I Were a Boy; dos competidores do 

quadro Quem sabe canta, Aline Miacci, Bruna Ricardi, Coral ArtSom, Diego Dimadu, 

Fernando Lima e Lud Mazzucatti e dupla Delazeri e Juan Pablo, que cantaram, 

respectivamente, as canções I have nothing, de Whitney Houston, Te amar foi ilusão, de 

Bruno e Marrone, Men in the Mirror, de Michael Jackson, Tornera l‟amore, de Ignazio 

Boschetto, Quero ser feliz também, de  Natiruts, Romaria, de Renato Teixeira e Sweet love, de 

Anita Baker. 

O protagonista principal do Programa Raul Gil é, indiscutivelmente, seu 

condutor/apresentador, Raul Gil, que se empenha em demonstrar a importância dos 

convidados/participantes e da plateia. Ao longo da emissão, o apresentador desempenha 

diferentes papéis: o de narrador, respondendo pela contextualização da emissão como um todo 

e dos quadros do programa, introduzindo as recapitulações ou prévias – editadas a partir das 

gravações – dos quadros,  apresentando os convidados, entrevistando os participantes, 

fazendo observações aos telespectadores; o de controlador, respondendo de forma absoluta 

pelo andamento das atividades, pela atribuição de fala a cada participante, pela determinação 

do início e término de cada quadro; o de  guia/participante, compartilhando das expectativas 

dos competidores, demonstrando empatia frente às manifestações dos participantes e, em 

alguns momento, cantando juntamente com os participantes; o de autopromotor indireto do 

SBT, via marketing social, relacionado à sustentabilidade ambiental, apoiando Moacyr Franco 

na divulgação de campanha promovida pelo Movimento Nação Pachamama, a ser lançada no 

dia posterior ao da emissão (05.11.2017) em defesa dos rios, e à performance artística dos 

drag queens recebidos pela emissão; o de autopromotor direto do SBT, por meio de 

referências à programação da emissora; o de autopromotor de seu próprio canal no You Tube, 

Turma do vovô Raul, em que figuram animações baseadas em canções infantis, como Boi da 

cara preta, O cravo e a rosa, dentre outras;  de promotor de marcas, produtos ou serviços 

externos à emissora, no interior do próprio programa. Na emissão em análise, os 
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produtos/empresas promovidos são Ultrafarma, Partmed, Ecoville, SEM, Smart 

Supermercado, Nervocalm, Calcitran, Natural Stratus, Bighair, Shape Now e Pet Brilho. Ao 

longo da emissão, o apresentador participa também da realização de merchandisings de CDs e 

DVDs dos artistas convidados, dividindo essa tarefa com a assistente de palco, Larissa 

Guerrero (Figura 31). 

Os tons de acolhimento e enaltecimento, cuja expressão é centrada no apresentador, 

ganham destaque: Raul Gil assume o papel de uma espécie de padrinho, apoiando a realização 

de desejos e sonhos relacionados à fama. Nessa perspectiva, a emissão articula os percursos 

de qualificação, realização e sanção do sujeito, nos quais o apresentador é ator indispensável: 

assume o papel de destinador manipulador, porque, via proposição dos quadros do programa, 

leva os sujeitos a desejarem/fazerem algo, mediante o desafio ou o fascínio; confere ao sujeito 

da ação o espaço necessário à execução de uma boa performance, com vistas ao sucesso e 

reconhecimento; atribui à plateia e jurados a função de destinadores julgadores: são esses os 

atores que avaliam a ação empreendida pelo sujeito da ação, aplaudindo, votando, analisando, 

criticando. Assim, embora Raul Gil partilhe a função de destinador julgador, seu papel é de 

retribuição, elogiando os participantes, exaltando sua performance ou sua determinação, bem 

como a de consolando-os, quando eliminados das competições.  

 

Figura 31 – Raul Gil e assistente de palco divulgam materiais dos artistas (Programa Raul 

Gil) 
 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
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Como todo bom padrinho, Raul Gil torce por seus afilhados, recebe-os com um 

abraço, quando chegam, e os consola, quando são eliminados. O tom de acolhimento é, assim, 

reiteradamente manifesto por meio de palavras de incentivo e de cenas de abraços e beijos 

(Figura 32). Abraçar e beijar o apresentador, aliás, parece ser uma regra do programa, gerando 

efeitos de sentido de hospitalidade e camaradagem. 

Essa estratégia é também, em grande parte, responsável pela conferência do tom de 

proximidade/familiaridade pretendido pela produção: o apresentador parece sentir afeto por 

todos os participantes, inclusive demonstrando consternação, pela expressão facial, diante de 

críticas do júri do quadro Quem sabe canta. Em dado momento, chega a ironizar a fala dos 

jurados – que, por sua vez, sempre destacam algum ponto positivo na performance avaliada –, 

contando uma piada sobre um homem que, depois de receber várias más notícias de seu 

médico, ataca um carro fúnebre, chamando-o de táxi. No quadro 100% Beyoncé, diante de 

uma votação que deixou dois drag queens nas duas últimas posições, esclarece que o 

resultado é uma decisão da plateia, que ele não questiona; com a fala, porém, retira de si a 

responsabilidade pela baixa votação, dando a entender que, se dependessem dele, os votos 

seriam melhor distribuídos. Não chega, porém, a se demorar nesse ou em outros assuntos, 

ficando claro que a produção deseja imprimir um tom de objetividade à emissão. A estratégia 

de dispensar as reflexões mais aprofundadas contribui também para o tom de leveza que os 

realizadores desejam reiterar.  
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Figura 32 – Raul Gil e convidados trocam abraços e beijos (Programa Raul Gil)  

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

O tom de proximidade/familiaridade é reforçado na emissão pela interpelação do 

telespectador via olhares diretos para a câmera por parte do apresentador, dos participantes 

dos quadros e do júri (Figura 33). Dessa forma, o tom de proximidade/familiaridade não se 

sustenta apenas nas relações estabelecidas entre o apresentador e os demais participantes 

presentes no estúdio; ele se dá também pela inclusão do telespectador na cena via variados 

olhares para a câmera.  
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Figura 33 – Jurada faz contato visual com o telespectador, via câmera (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

Ao tom de proximidade/familiaridade, articula-se o de regularidade/hábito e, de 

forma especial, o de promocionalidade, visto que o telespectador assíduo já sabe o que 

esperar da emissão. Esses tons são também reiterados pela atuação do apresentador, que 

aciona a plateia, e mesmo os convidados, para cantarem os temas dos quadros e completarem 

seus slogans. Um deles é o próprio nome de um dos quadros: o apresentador inicia “Quem 

sabe...” e a plateia responde “canta”. A canção tema do Jogo do banquinho é também entoada 

pela plateia e pelos participantes. Aliás, com relação a isso, cabe salientar que, na emissão, a 

letra original “Raul perguntou/ você não acertou/pegue seu banquinho/e saia de mansinho” 

foi adaptada para “Ultrafarma perguntou/ você não acertou/pegue seu banquinho/e saia de 

mansinho”, estendendo o merchandising dessa rede de farmácias a toda a duração do quadro.  

A Ultrafarma ocupa também o maior telão do cenário, é tema da primeira pergunta do quadro 

– “O que tem na Ultrafarma com a letra D?” (Figura 34) –, seu proprietário é mencionado 

pelo apresentador – “Sidnei Oliveira, protetor do Brasil” – e o nome Ultrafarma é repetido 

várias vezes por Raul Gil. Já os demais merchandisings são todos realizados em um telão 

secundário, menor, localizado na lateral esquerda do palco. 

 



207 

 

Figura 34 – Merchandising da rede de farmácias Ultrafarma perpassa todo o quadro Jogo do 

banquinho (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

O tom de regularidade/hábito, como já se destacou na análise da figurativização, é 

também reiterado pela presença de atores que exercem funções tradicionalmente atreladas aos 

programas de auditório. A presença de um júri, por exemplo, remonta ao modelo clássico 

desse subgênero. Porém, aqui, seus integrantes, embora oriundos do meio artístico, 

comportam-se como pessoas comuns, sem espalhafatos ou teatralizações: nenhum deles age 

como Elke Maravilha ou Pedro de Lara que, por suas participações singulares, performáticas, 

fizeram carreira como jurados de Chacrinha e Silvio Santos. 

Embora os jurados estejam bem vestidos, seus figurinos são despretensiosos, não 

chegando a chamar a atenção, já que poderiam fazer parte do guarda-roupa de boa parte dos 

brasileiros. Sua expressão oral e corporal, da mesma forma, é bastante contida: ficam sentados 

na maior parte do tempo, levantando-se apenas para aplaudir alguma apresentação; suas 

avaliações são cuidadosas, elaboradas de forma a não ofender ou melindrar os participantes.; 

mesmo quando os criticam, explicam que o erro é algo normal, que encontram-se em fase de 

desenvolvimento, que têm um grande futuro, etc., contribuindo para a manutenção dos tons de 

acolhimento e condescendência. Além disso, ao longo das apresentações, demonstram 

atenção e prazer na audição das canções executadas pelos competidores. Sua admiração é 

capturada pelas câmeras (Figura 35), com o intuito de interpelar o reconhecimento dos 
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participantes como potenciais artistas, reiterando, desta forma, os tons de acolhimento, 

glamourização e idealização.  

 

Figura 35 – Jurados mostram atenção às apresentações (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

O cuidado no vestir estende-se aos demais participantes e, inclusive, aos 

competidores: todos se vestem bem, porém sem excessos. O figurino do maestro e de outros 

integrantes da banda, por exemplo, é composto por camisa e paletó, assim como o de Moacyr 

Franco, jurado. Boa parte das mulheres veste-se de forma clássica, sem extravagâncias. O 

figurino das integrantes da plateia é despojado, reiterando, mais uma vez, os tons de 

informalidade e de proximidade/familiaridade desejados pela instância de realização. A 

plateia, composta somente por mulheres, manifesta-se com bastante energia ao longo de toda 

a emissão, sugerindo respostas às perguntas do quadro Jogo do banquinho, votando na 

apresentação preferida por meio de um dispositivo manual no quadro 100% Beyoncé, 

aplaudindo a performance que mais agradou no quadro Festival infantil de cinema e 

protestando, vibrando e aplaudindo nos quadros Turma do vovô Raul e Quem sabe canta. 

Cabe frisar, porém, que a plateia se manifesta sempre como grupo, e, nunca, individualmente. 

Além disso, as diferentes cenas exibindo a plateia são estrategicamente tomadas com vistas a 

interpelar o telespectador a partir de sua intensa participação e animação (Figura 36): a plateia 
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mostra-se totalmente à vontade no ambiente, contribuindo tanto para a reiteração do tom de 

acolhimento, porque o grupo é constantemente consultado por Raul Gil, como para o de 

proximidade/familiaridade, visto que o telespectador pode se ver representado pelas mulheres 

em cena e, ao mesmo tempo, sentir-se confortável pela recorrência ao mesmo padrão, emissão 

após emissão do programa.  

 

Figura 36 – Plateia participa ativamente do programa (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

O tom de proximidade/familiaridade é reiterado na emissão pela presença de dois 

filhos do apresentador na emissão: Nanci, que faz parte do corpo de jurados, e Raul Gil Jr., 

diretor. Ambos chamam o apresentador de pai quando conversam com ele. Famílias de alguns 

participantes são também mencionadas ao longo da emissão, como no caso da dupla sertaneja 

João Neto & Frederico. Raul Gil inicia a conversa, dizendo imaginar “a alegria dos seus 

pais de ver vocês fazendo sucesso”. Os dois, então, contam que os pais os apoiaram a seguir a 

carreira musical desde que eram crianças e, “não só nosso pai, nossa mãe, mas a família 

inteira, vendiam rifa, disso, daquilo, pra gente poder gravar um DVD, faziam festa na casa 

deles, sempre sonhavam ver João Neto & Frederico fazendo sucesso”. Assim, o sucesso da 

dupla traduziria o de de toda família, pois, segundo o apresentador, “o maior patrimônio que 

o ser humano tem chama-se família”.  
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Nos diversos quadros da emissão, o comportamento dos diferentes atores funciona em 

prol de outro tom pretendido para a emissão, o de desafio, porque os participantes são 

intimados a dar o melhor de si para realizarem suas performances e, dessa forma, 

conquistarem prêmios em dinheiro e/ou a aprovação da plateia e/ou jurados. Os prêmios 

concedidos – entre dois mil e dez mil reais – são bem mais modestos do que aqueles 

distribuídos, por exemplo, no Programa Silvio Santos, que podem chegar a um milhão de 

reais. Nessa perspectiva, fica claro para o telespectador que o que move os competidores não 

é somente o valor da premiação, ou seja, uma satisfação momentânea. O que os desafia é o 

futuro que projetam a partir de uma possível aclamação no programa, reiterando, assim, os 

tons de enaltecimento e idealização.  

No âmbito da actorialização, identifica-se ainda um tom de didatismo, sustentado 

pelas falas de Raul Gil tanto no que diz respeito às repetidas explicações quanto ao caráter 

inquestionável das decisões da plateia, dos jurados e mesmo do “professor” Régis Tadeu, a 

quem cabe aceitar ou não a resposta dos participantes do quadro Jogo do banquinho, quanto 

na realização dos merchandisings, que apresentam detalhes a respeito dos produtos 

divulgados. Esse tom de didatismo é reforçado por meio de outros mecanismos ao longo da 

emissão: os realizadores demonstram bastante zelo, por exemplo, no que diz respeito à 

apresentação dos créditos não apenas dos autores das diferentes canções (Figura 37), como 

também dos nomes dos jurados e dos participantes, de forma que o telespectador os 

reconheça, memorize seus nomes e, assim, fique deles mais próximo.  

A forma de participação do personagem Régis Tadeu distingue-se da dos outros 

atores: ele assume um papel mais teatral, surgindo em meio à fumaça, sons e imagens de 

trovões e raios e sob a canção tema da série de filmes Guerra nas estrelas, veste-se com uma 

túnica preta, que poderia ser associada à usada pelos professores da série de filmes Harry 

Potter. 

 



211 

 

Figura 37 – Letterings informam ao telespectador sobre quem se apresenta no palco 

(Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

Essa estratégia, que interpela o telespectador a afrouxar, a ceder à fantasia e à 

imaginação, contribui para a conferência de um tom de ludicidade à emissão, tom esse que é 

reiterado pela participação das crianças no quadro Festival infantil de cinema, que propõe, 

pelos figurinos e pela ambientação, um deslocamento do telespectador para o ambiente dos 

filmes aludidos – Chicago e Uma linda mulher.  

 

(c) Tons que perpassam a temporalização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

temporalização, caracterizando o modo de tratamento do tempo – delimitação, localização e 

ordenação temporal das diferentes narrativas que tomam parte da emissão. 

Cada um dos quadros analisados constitui-se em uma narrativa independente, embora 

seja parte da narrativa da emissão como um todo. Trata-se de uma emissão gravada em pelo 

menos dois momentos distintos, já que conta duas diferentes plateias – uma comum aos 

quatro primeiros quadros e outra exclusiva do quadro Quem sabe canta. É provável, ainda, 

que as inserções de merchandising tenham sido gravadas em outros momentos, possivelmente 

sem a presença da plateia.  
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Editada em tempo anterior à sua exibição, opera com distintas temporalidades, todas 

elas passadas em relação à sua veiculação. Apesar disso, a emissão produz efeitos de sentido 

de aqui e agora (presente), possibilitados pela junção, via montagem, das cenas dos distintos 

quadros, pela manutenção do figurino do apresentador nas gravações, e também pelo 

acionamento de outros passados, declarados: tratam-se de cenas de competidores de outras 

emissões, sempre veiculadas a partir de uma contextualização feita pelo apresentador – “Dá 

uma olhadinha aí no resumo” –, e funcionando como um resgate das performances já 

assistidas pelos telespectadores em semanas anteriores.   

Com vistas à atribuição de um tom de participação/presencialidade à produção, a 

sequência dos diferentes fragmentos é, assim, organizada de maneira a dedicar tempos 

específicos para a abertura e o encerramento da emissão, para os quadros apresentados e para 

os espaços reservados ao merchandising, de tal forma que essa estratégia possibilite um efeito 

de sentido de unidade à totalidade do texto. A edição/montagem das imagens gravadas, 

combinada à fala do apresentador, produz ainda um efeito de sentido de simultaneidade entre 

gravação/exibição. Por exemplo, todas as inserções de merchandising são precedidas de 

anúncio, tanto pela fala – “Vou ali fazer um merchan” –, quanto pela movimentação do 

apresentador, que caminha em direção ao telão secundário/lateral diante do qual se posiciona 

para a divulgação dos produtos/empresas/serviços
46

 anunciados no programa, estratégia que 

reforça ainda mais o tom de promocionalidade. Além disso, como já se destacou, alguns 

conteúdos são apresentados claramente como gravados, quando o apresentador chama a 

veiculação dos “resumos” das competições.     

A produção recorre ainda a outras estratégias para a conferência desse tom de 

participação/presencialidade, de maneira a transitar entre diferentes espaços temporais. A 

transição entre tomadas, marcadamente efetuada por meio de cortes, colabora para o efeito de 

sentido de continuidade narrativa, geográfica e cênica. O som da vibração da plateia na 

chegada de um competidor ou ao final de uma apresentação, por exemplo, é geralmente 

sucedido por imagens do auditório, ainda aplaudindo.  

Também atrelado a estratégias de temporalidade, outro tom conferido à produção é o 

de agilidade, manifesto tanto pelo ritmo da movimentação dos atores pelo cenário, como 

pelos processos de captação e edição de imagens, geradas via revezamento entre os planos e 

ângulos utilizados e diversidade de movimentos de câmera. As tomadas apresentam planos 

                                                           

46
 Exceto no caso do merchandising da rede de farmácias Ultrafarma que, como já se destacou, ocorre com a 

utilização do telão principal, maior e central. 
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extremamente abertos, abertos, médio e close; ângulos plongée, contre-plongée e câmera 

inclinada; movimentos variados, como panorâmica, tilt, dolly, truck e zoom. Recursos de 

iluminação são também empregados em prol desse tom de agilidade, em especial durante as 

apresentações musicais, embora não se limitem a elas. Além disso, diferentes cores e formas 

de iluminação geram efeitos de sentido de maior movimento à emissão (Figura 38). 

 

Figura 38 – Diferentes planos, ângulos, movimentos de câmera e recursos de iluminação dão 

mais celeridade à emissão (Programa Raul Gil) 

 
 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

A participação das bailarinas em cena contribui para a manutenção do tom de 

agilidade: cada apresentação envolve um figurino diferente, produzindo efeitos de sentido de 

celeridade e movimento (Figura 39). O cenário é também alterado para cada apresentação, 

conforme se verá na análise da espacialização, deixando bem marcados os tempos dedicados a 

cada artista ou competidor.  
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Figura 39 – Bailarinas harmonizam figurino às diferentes apresentações (Programa Raul Gil) 
 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

A estratégia de apresentar resumos de performances realizadas anteriormente – de 

outras emissões ou da em análise –, contribui para a reiteração do tom de agilidade, 

conferindo sentidos de condensação do tempo das apresentações pela seleção dos pontos altos 

de cada interpretação e, no caso do quadro Quem sabe canta, das frases-chave da avaliação 

realizada pelos jurados. De certa forma, os resumos têm também a função de valorizar os 

conteúdos veiculados pelo programa, visto que atuam no reconhecimento do esforço 

envolvido no trabalho dos artistas/competidores e na preparação da ambientação, pelos 

realizadores, reiterando, assim, os tons de glamourização/idealização.  

Além do emprego de diferentes planos, ângulos e movimentos de câmera, do registro 

dos movimentos dos participantes e da recorrência a recursos variados de iluminação e 

ambientação para promover efeitos de sentido de vivacidade e ligeireza, a produção lança 

mão, ainda, de recursos gráficos e sonoros, que reiteram esse tom de agilidade pretendido 

pelos realizadores. O início de cada quadro é precedido, por exemplo, por uma vinheta que 

apresenta a identidade visual do quadro, interpelando o telespectador também pelo tom de 

didatismo conferido à emissão: por meio desse recurso, ele sabe exatamente em que ponto o 

programa se encontra, e o que está prestes a acontecer em sua telinha.  

Todas as perguntas realizadas no quadro Jogo do banquinho são também apresentadas 

em um telão. O uso desse recurso possibilita ao telespectador acompanhar e antecipar 

possíveis respostas, participando, portanto, da brincadeira, como faz a plateia. O telespectador 

é também conduzido no restante da emissão, por meio da visualização das informações 

relativas aos nomes dos artistas que estão se apresentando, dos títulos das canções e dos 

nomes de seus autores. Todos esses procedimentos revelam uma escolha estratégica realizada 

pelos produtores, de manutenção do tom de didatismo, disponibilizando, ao telespectador, o 

domínio dos conhecimentos necessários à compreensão dos conteúdos a que assiste. 
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A instância de realização fornece, ao telespectador, indicações dos momentos em que 

deve ficar mais atento, marcando claramente as situações de tensão que antecedem as 

respostas dos competidores do quadro Jogo do banquinho, bem como a revelação dos 

competidores que permanecem ou não no quadro Quem sabe canta: um tom de dramaticidade 

é assim conferido por meio de efeitos sonoros compatíveis com a incerteza e o suspense. Os 

efeitos sonoros contribuem, aliás, para a reiteração do tom de desafio pretendido, não somente 

nos momentos que antecedem a revelação da vitória ou da derrota, como naqueles de 

comemoração da vitória. Um exemplo bastante marcante diz respeito à divulgação dos 

competidores selecionados para permanecerem no quadro Quem sabe canta, nas semanas 

posteriores à da emissão: a trilha sonora, compatível com situações de clímax e êxito, 

combinada ao som e a imagens de fogos de artifício, projetadas no telão, interpela o 

telespectador a reconhecer, ali, o triunfo daqueles que ousaram enfrentar câmeras, plateia, 

jurados e milhões de brasileiros. Aquele instante de glória é compartilhado com o 

telespectador, que, por alguns momentos, experimenta e celebra, também, o brilho daqueles 

por quem torceu. É interpelado, portanto, pelo tom de glamourização/idealização, 

constantemente reiterado na emissão.   

O tempo de comemoração dura pouco, porém, devido ao tom de agilidade conferido à 

emissão. Em seguida, um novo alguém é julgado. E, se para ele o resultado é diferente, a 

trilha sonora e os fogos de artifício dão lugar ao silêncio e à apatia do telão, vazio: no tempo 

reservado às suas despedidas, o perdedor/eliminado recebe, não obstante, as palmas da plateia 

e o abraço do apresentador, reiterando o tom de condescendência que também caracteriza a 

emissão. 

 

(d) Tons que perpassam a espacialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

espacialização, observando a forma de organização dos espaços e cenários nos quais se 

desenrolam os acontecimentos, objetos das narrativas da emissão. 

Embora os diferentes fragmentos da emissão tenham sido gravados e editados em 

períodos de tempo diversos, operando, assim, com temporalidades distintas, não há expressiva 

variação quanto às localizações espaciais acionadas pela emissão, porque todas elas se 

concentram em um mesmo estúdio, no qual o apresentador e a plateia interagem. Esse estúdio, 

porém, reserva espaços a serem utilizados de variadas formas nos distintos quadros, bem 
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como reserva determinados espaços para funções específicas. Há um espaço central, em 

formato circular, que acolhe as apresentações musicais e de dança: trata-se do palco 

propriamente dito. Atrás desse palco, um largo telão móvel se abre para a entrada dos artistas 

– aqueles que já figuram com seus nomes em uma capa de CD e não participam das 

competições musicais.  Todos os participantes do quadro Jogo do banquinho realizam sua 

entrada no palco por essa abertura (Figura 40), bem como a dupla sertaneja João Neto & 

Frederico, que participa do quadro Turma do vovô Raul. Esse telão é destinado ainda ao 

merchandising de uma única empresa, a rede de farmácias Ultrafarma, como já se destacou 

anteriormente.  

Os demais merchandisings ocorrem com a presença do apresentador, posicionado em 

frente a um telão menor, à esquerda do palco. Em termos de espacialização, a forma de 

emprego desse telão contribui para a manutenção do tom de promocionalidade, mas também 

dos de desafio, glamourização e idealização, visto que dois quadros – Festival infantil de 

cinema e 100% Beyoncé – divulgam, por meio dele, os resultados da votação da plateia 

(Figura 41).  

Cabe ao telão maior, porém, a tarefa de contribuir para a ambientação e instauração de 

um determinado clima que combine com cada apresentação, exigindo recursos humanos para 

sua montagem, manutenção técnica e mesmo utilização, porque se faz necessário realizar um 

trabalho prévio de pesquisa, planejamento e seleção de imagens para a exibição de cenas 

compatíveis com cada momento da emissão. 
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Figura 40 – Telão se abre para a entrada dos artistas (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

Figura 41 – Painel lateral revela os mais votados pela plateia (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
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Cabe ao telão maior, porém, a tarefa de contribuir para a ambientação e instauração de 

um determinado clima que combine com cada apresentação, exigindo recursos humanos para 

sua montagem, manutenção técnica e mesmo utilização, porque se faz necessário realizar um 

trabalho prévio de pesquisa, planejamento e seleção de imagens para a exibição de cenas 

compatíveis com cada momento da emissão. Nessa perspectiva, fica evidente que os 

realizadores pretendem, também, imprimir um tom de autoridade/superioridade à emissão. O 

programa exibe seus recursos de realização ao telespectador: as câmeras captam desde a 

organização decorativa do estúdio até a estrutura de gravação de imagens. As tomadas 

incluem, em cena, uma câmera sobre trilhos, utilizados para a captação de imagens em 

movimento truck (Figura 42), bem como diversas cenas em que operadores de câmera saem 

em busca da melhor imagem – e essa, logo em seguida, é mostrada ao telespectador, gerando 

sentidos de continuidade na narrativa.  

 

Figura 42 – Tomadas mostram estrutura de captação de imagens, inclusive trilhos utilizados 

para movimentos em truck (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

Essa estratégia expressiva de exibição de todos os recursos humanos, estruturais e 

técnicos, tem por objetivo posicionar o Programa Raul Gil como um verdadeiro espaço de 

revelação de novos artistas, de futuras celebridades. Ao assumir essa posição, a emissão desde 

já os trata como afamados, oferecendo a eles os recursos mínimos para uma boa apresentação: 
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sonorização, iluminação, grupo vocal, banda, plateia. Se são artistas de fato – essa é a ideia –, 

podem ser ali descobertos. 

A composição do ambiente para as apresentações contribui, dessa forma, para a 

reiteração dos tons de glamourização e idealização já citados, em perfeita consonância com o 

tom de autoridade/superioridade. E, como o telespectador se depara com uma ambientação 

diferente em cada performance executada, é também interpelado pelo tom de agilidade 

pretendido pela emissão: não há monotonia ou apatia no palco de Raul Gil.  

O emprego do telão, com vistas à adaptação da atmosfera do estúdio às diferentes 

apresentações, funciona também como forma de homenagear tanto as obras reproduzidas, 

quanto seus autores. Nessa perspectiva, o tom de enaltecimento é reiterado na emissão, não só 

pelas escolhas relativas às imagens veiculadas no telão, mas também pela vestimenta utilizada 

pelos participantes (Figura 43): no quadro 100% Beyoncé, por exemplo, as competidoras 

vestem-se de forma a aproximarem-se o máximo possível do figurino usado pela cantora. No 

quadro Quem sabe canta, os competidores igualmente usam roupas que condizem com as 

obras que interpretam, e contam com imagens que têm relação com as canções ou com seus 

autores. A música Romaria, por exemplo, é cantada por Fernando Lima, tendo ao fundo 

imagens da santa citada na letra; e, se a peça diz “Sou caipira pirapora nossa/ Senhora de 

Aparecida/ Ilumina a mina escura/ E funda o trem da minha vida”, o participante atende ao 

pedido, vestindo roupas e adereços característicos do universo sertanejo, como botas, chapéu 

e cinto de fivela grande.   

Ainda no que concerne às estratégias que envolvem a espacialização, cabe citar, como 

já se destacou na análise da actorialização, que a emissão reitera o tom de ludicidade 

pretendido, produzindo efeitos de sentido de fantasia, de forma bastante especial no momento 

da entrada em cena do personagem Régis Tadeu, no quadro Jogo do banquinho. O ator é 

recebido com fumaça, sons e imagens de raios e trovões e sob a canção tema da série de 

filmes Guerra nas estrelas (Figura 44). A utilização dessa estratégia expressiva indica, de 

imediato, que se trata de uma brincadeira, e a rigidez excessiva do “professor”, frente a 

determinadas respostas dos participantes do quadro, reitera o tom de leveza que também 

caracteriza a emissão.  
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Figura 43 – Ambientação e figurino homenageiam as obras interpretadas e seus autores 

(Programa Raul Gil) 

 
 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

A forma de organização das atividades nos diferentes espaços é outro aspecto a ser 

destacado nesta análise relativa à espacialização, visto que o uso das diversas áreas do cenário 

contribui para a reiteração do tom de regularidade/hábito. A zona central do palco é utilizada 

em todos os quadros. A região mais à direita é reservada às atividades do quadro Jogo do 

banquinho, em que os participantes ficam sentados enquanto respondem às perguntas de 

Régis Tadeu; a própria retirada dos eliminados ocorre pelo lado direito do telão. Já a região 

mais à esquerda do palco apresenta as atividades do quadro Quem sabe canta: a banda e o 

grupo vocal ficam posicionados ao lado da plateia, e os jurados, em frente a ela. A retirada 

dos participantes ocorre pelo lado esquerdo do telão, demarcando perfeitamente a diferença 

entre os quadros em termos espaciais e criando um efeito de sentido de organização e 

previsibilidade (Figura 45).    

No estúdio, predomina a iluminação em diversos tons de azul, que se misturam a uma 

série de outras cores, como rosa, verde, vermelho, laranja e amarelo, resultando na 

configuração de espaços bastante coloridos, em especial, durante as apresentações musicais 

que, como já se destacou, contam uma ambientação específica. 
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Figura 44 – Personagem Régis Tadeu entra em cena ao som da canção tema da série de 

filmes Guerra nas estrelas (Programa Raul Gil) 

 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

A cor predominante, o azul, é geralmente associada à nostalgia, paz, suavidade, 

amizade e fidelidade, reiterando assim os tons de tons de acolhimento, 

proximidade/familiaridade e regularidade/hábito. Já a alegria, advinda da mistura das demais 

cores, contribui para a manutenção dos tons de leveza e trivialidade/banalidade. Todas essas 

cores, porém, convivem com o escuro do estúdio, produzindo efeitos de sentido de ação 

desenvolvida à noite, elegância e fascínio: ficam, dessa forma, reiterados os tons de 

glamourização e idealização pretendidos pelos realizadores.  

A emissão conta com uma plateia, cuja origem não é mencionada pelo apresentador, 

deixando o telespectador em dúvida quanto à representatividade de diferentes localidades 

brasileiras nesse grupo de pessoas. Conversando com seus convidados, porém, o apresentador 

questiona-os sobre seu local de moradia e o telespectador observa que, embora o maior 

número de representantes seja oriundo do estado de São Paulo (SP), vindos, por exemplo, de 

Campinas, São José dos Campos, Peruíbe, Cerquilho e da capital, São Paulo, há 

representantes de outras localidades brasileiras, como Belo Horizonte (MG), Porto Alegre 

(RS) e Rio de Janeiro (RJ). O apresentador reforça a prevalência de participantes advindos da 

capital paulista no quadro Jogo do banquinho, que tem o funk como mote: “o que tem de 

funkeiro na zona leste, heim? Quem é da zona leste aí? – pergunta para a plateia.  
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Figura 45 – Quadros contam com locais específicos para a sua realização (Programa Raul Gil) 

 
 

Fonte: Emissão do Programa Raul Gil do dia 04.11.2017. 
 

Fica claro, contudo, que os realizadores pretendem imprimir um tom de 

representatividade à produção, mesmo que esse tom não esteja focado somente na origem 

daqueles que estão presentes no estúdio: em dado momento, o apresentador pausa as 

atividades relativas a um dos quadros para comunicar, à plateia e aos telespectadores, que o 

canal da Turma do vovô Raul no You Tube havia ultrapassado a marca de um milhão de 

seguidores, indicando, portanto, que o programa e o próprio canal alcançam, provavelmente, 

indivíduos de todo o território nacional. Como em outros momentos de comemoração já 

citados, o fato é celebrado ao som de foguetes, acompanhado da imagem de fogos de artifício 

no telão. Em seguida, o telão passa a mostrar imagens das histórias cantadas que estão 

disponíveis no referido canal, enfatizando, assim, que a imagem de Raul Gil se esparrama 

para outros subprodutos e canais, atingindo, via Internet, ainda mais brasileiros, reiterando, 

também, dessa forma, o tom de autoridade/superioridade já mencionado.   

7.3.2 Análise intertextual sintagmática: procedimentos de tonalização 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

intertextualidade, observando de que maneira ocorre a recuperação ou a apropriação de outros 

textos que precedem ou sucedem a emissão em análise.  
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Na emissão examinada, há uma série de referências intertextuais de âmbito cultural-

midiático, em especial porque os quadros giram em torno, majoritariamente, da 

interpretação/reprodução/performance de canções variadas: no quadro Turma do vovô Raul, 

são interpretadas as canções History e Saudade do Caramba; no quadro 100% Beyoncé, 

quatro músicas da cantora são interpretadas/dubladas – Crazy in Love, Get Me Bodied, Deja-

Vu e If I Were a Boy; no quadro Quem sabe canta, são resgatadas, por meio das performances 

dos competidores, as canções I have nothing, Te amar foi ilusão, Men in the Mirror, Tornera 

l‟amore, Quero ser feliz também, Romaria e Sweet love. 

Paralelamente aos quadros, outras duas canções são interpretadas quando o próprio 

Raul Gil junta-se, primeiro, à dupla sertaneja João Neto & Frederico para cantar Solamente 

una vez, de Luis Miguel e, depois, à dupla de competidores do quadro Quem sabe canta, 

Delazeri e Juan Pablo, para cantar Amapola, de Andrea Bocelli. 

Três filmes são referidos ao longo da emissão, sendo o primeiro Star Wars, que 

empresta sua música tema para marcar a entrada do personagem Régis Tadeu no palco, 

durante o quadro Jogo do banquinho. No quadro Festival infantil de cinema, outros dois 

filmes são referidos, por meio de performances de dança realizadas por crianças: Chicago e 

Uma linda mulher. O cenário procurar recriar o ambiente dos filmes para as apresentações – 

um cabaré para o primeiro, e um hall de hotel para o segundo. 

Outra referência intertextual de caráter sintagmático presente na emissão diz respeito, 

justamente, a duas das mais importantes figuras relacionadas aos programas de auditório 

brasileiros: em duas ocasiões, Raul Gil imita o gestual, voz e texto que caracterizava 

Chacrinha – “Alô, dona Luzia, a gente se encontra qualquer dia” e “Alô, Dona Celina, cada 

vez mais fina” – para cumprimentar as mães dos participantes; em outro momento, diante da 

menina Lívia Oliveira, que, animada, diz querer ser cantora, atriz e apresentadora, Raul Gil 

avalia que a criança desejaria, então, “ser uma Hebe Camargo”, para dar conta de todas essas 

atividades.  

A emissão resgata, ainda, cenas anteriores do programa, no formato de resumos de 

outras emissões, além de apontar para os canais da Turma do vovô Raul e de Lívia Oliveira no 

You Tube. A menina, durante o quadro Turma do vovô Raul, pede para a produção divulgar 

na tela o seu endereço – e assim foi feito. A Tropicália, que completava 50 anos na semana da 

emissão, foi também mencionada pela jurada Nanci, que destaca que esse movimento “faz 

parte da nossa história emocional, mental e vocal”. 

Os tons configuradores das relações intertextuais de caráter sintagmático repetem-se, 

com relação à recém apresentada análise intratextual. De forma geral, as referências 

intertextuais reiteram, principalmente, os tons de homenagem, enaltecimento, glamourização 
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e idealização, em especial pela interpretação de canções e menções a obras, produtos e figuras 

do mundo artístico. A referência intertextual aos filmes indica que os produtores pretendiam 

conferir também um tom de ludicidade à emissão, procurando entreter o telespectador com a 

apresentação de releituras dessas narrativas por meio da dança e efeitos sonoros e de 

iluminação, porém com a leveza do direcionamento à recreação, e, não à literalidade das 

obras. 

7.4 PROGRAMA SILVIO SANTOS: EMISSÃO DO DIA 22.10.2017 

A emissão do dia 22.10.2017 do programa de auditório Programa Silvio Santos foi 

exibida no horário das 20h às 24h, com duração total de 4h. Estruturada em cinco blocos
47

, 

seus espaços intervalares foram ocupados com anúncios de diversos produtos e marcas 

pertencentes ao GSS
48

, outros produtos e marcas
49

, além de chamadas de outros programas do 

SBT
50

. As marcas Banco do Brasil, Vale Sul Shopping, Arroz e Feijão Saboroso e Vinac 

Consórcios foram anunciadas no segundo e no quarto intervalos comerciais como 

patrocinadoras do programa.  

7.4.1 Análise intratextual: procedimentos de tonalização 

A presente seção analisa o processo de tonalização da emissão do programa de 

auditório Programa Silvio Santos em exame, procurando identificar as combinatórias tonais 

por ela adotadas e sua interferência no modo de atualização dos demais dispositivos 

discursivos. Inicia, assim, pela identificação dos tons principais conferidos à emissão e de sua 

interferência nas escolhas relativas à tematização e à figurativização para, na sequência, 

examinar de que maneira esses tons, combinados entre si, atuam nas escolhas relativas aos 

procedimentos de actorialização, espacialização e temporalização. 

                                                           

47 
O quinto e último bloco teve duração inferior a um minuto e serviu apenas para a despedida de Silvio Santos, 

que anunciou que retornaria na quarta-feira, no programa Pra ganhar é só rodar. 
48 

Jequiti (perfumes variados e chamadas para consultoras); Hotel Jequitimar; Caldeirão da sorte; Baú da 

Felicidade; Telesena. 
49 

Medley Laboratório; Neoquímica; Gelol; Apracur; Calcitran; O Boticário; Móveis Kappesberg; Fiat Argo; 

Clash Royale; Brahma; Leite Cooper; Arroz e Feijão Saboroso; Petit Gateau Mr. Bey; Banco do Brasil; Sesi; 

Casas Bahia; Lojas Cem; Ótica e Relojoaria Seiko; TV Digital; Ministério da Educação; Disque 100 (sobre 

exploração sexual infantil); Tribunal Regional Eleitoral.  
50 

Novelas Sortilégio, No Limite da paixão e Carinha de anjo; programas de auditório Casos de Família, 

Programa do Ratinho, Pra ganhar é só rodar e The Noite com Danilo Gentili; Conexão Repórter; A 

praça é nossa; Fofocalizando; Teletom 20 anos; anúncio para produtor domiciliar de televisão. 
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A emissão propõe ao telespectador, como grade de leitura de sua narrativa, os tons 

principais de paternalismo/machismo e despreocupação. Determinando a forma de interação 

que o texto da emissão pretende manter com os interlocutores, esses tons principais 

combinam-se harmonicamente com outros tons, dentre os quais se destacam os de leveza, 

trivialidade/banalidade, popularização/vulgarização, condescendência, simplificação, 

infantilização, autoridade/superioridade, regularidade/hábito.  

 

(a) Tons que perpassam a tematização e a figurativização 

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

tematização e figurativização, caracterizando os eixos temáticos em torno dos quais a 

narrativa da emissão se movimenta e os procedimentos de figurativização por ela adotados. 

Em sintonia com os tons principais, já referidos, a emissão desenvolve-se a partir de 

quatro temas principais: (1) feminilidade vs. masculinidade – associação da mulher a motes 

relacionados à beleza/feiura e aos seus papeis de filhas, esposas, mães, amantes e 

trabalhadoras; (2) abundância vs. carência – contraposição da relevância do dinheiro entre 

convidados e apresentador; (3) persistência vs. acaso - importância da tentativa e da sorte 

para driblar a falta de conhecimento/instrumentos necessários à vitória; e (4) autoridade vs. 

sujeição – empenho dos participantes em conquistar/impressionar Silvio Santos. 

Esses temas são figurativizados em cinco quadros, que apresentam narrativas 

independentes, com distintos sujeitos que, de alguma forma, representam: os papeis e funções 

a serem assumidas pelas mulheres; a busca pelo dinheiro, e; a possibilidade de vencer 

investindo no risco, mas também contando com o acaso; a transformação, por uma legião de 

indivíduos, de Silvio Santos em herói/ídolo que deve ser enaltecido e conquistado. A emissão 

apresenta, assim, a narrativa:  

(1) no quadro Bolsa família, da tentativa de uma família de acertar as respostas às 

perguntas feitas pelo apresentador com vistas à obtenção do direito de escolher uma das 40 

bolsas, distribuídas no cenário. As bolsas contêm cartões que exibem, impressos, os nomes 

dos prêmios – quantias em dinheiro ou eletrodomésticos e eletrônicos. Os participantes 

precisam contar com a sorte para escolherem as bolsas em que figuram os melhores prêmios 

e/ou para evitarem aquelas que apresentam a palavra “tira”, que, a cada vez que aparece, 

elimina a possibilidade de obtenção dos maiores valores em dinheiro – o valor mais alto é de 

meio milhão de reais;  
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(2) no quadro Concurso de mágicos, da apresentação de diferentes números de 

mágica/ilusionismo, precedidos de entrevistas realizadas pelo apresentador com os 

artistas/mágicos. Os assuntos variam desde a trajetória familiar até a beleza dos artistas, 

passando por referências aos apetrechos utilizados e a números vistos por Silvio Santos em 

outras situações;  

(3) no quadro Jogo das três pistas, da competição entre duas filhas de Silvio Santos, 

que devem desvendar uma série de palavras secretas, com o menor número de pistas. Quando 

as palavras não são descobertas pelas competidoras, as mulheres integrantes do auditório têm 

a chance de tentar acertá-las e obter valores em dinheiro. Ao longo do quadro, o apresentador 

revela detalhes de sua vida privada e da das filhas, como a gravidez de uma e os dois 

casamentos que não deram certo da outra; 

(4) no quadro Jogo dos pontinhos, de discussões diversas, envolvendo questões 

triviais, relacionadas aos seis artistas participantes. A brincadeira propõe que eles respondam, 

por escrito, a perguntas feitas pelo apresentador – a maioria sobre eles mesmos. Se as 

respostas dos artistas coincidirem com aquelas manifestadas ao microfone pelas integrantes 

do auditório, estas recebem prêmios em dinheiro. Ao longo do jogo, os seis artistas dirigem, 

uns aos outros, uma série de provocações, sempre estimuladas por Silvio Santos, que também 

os perturba com críticas e zombarias;  

(5) no quadro Câmeras escondidas, da reação de pessoas, que não sabem que estão 

sendo gravadas, em quatro “pegadinhas” preparadas por atores, apresentando: um vendedor 

que lambe churros antes de entregá-los aos clientes; dois vendedores que apresentam uma 

televisão que, aparentemente, possibilitaria uma visão de raio x, mostrando em roupas de 

baixo quem se encontra atrás dela; um homem que derrama todo o conteúdo de um pacote de 

arroz sobre clientes de um supermercado; e o personagem Chucky, que salta de uma máquina 

de pegar pelúcias quando as vítimas estão prestes a conseguirem capturar uma miniatura do 

boneco.  

Em todos esses quadros, os tons de leveza e trivialidade/banalidade que perpassam a 

emissão ficam bastante evidentes pela constante reiteração do valor da beleza como principal 

qualidade feminina, bem como pela priorização do entretenimento, da diversão, em 

detrimento de discussões mais profundas ou complexas, recorrendo, inclusive, a deboches, 

polêmicas e rixas, que reforçam o tom de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia.  

Dos cinco quadros apresentados na emissão em análise, três giram em torno da 

proposição de perguntas/respostas. Nesses, figuram sujeitos que, de uma forma ou de outra, 

desejam (ou parecem desejar) ganhar dinheiro ou mais poder, em articulação com a figura do 

apresentador, que é aquele que detém os recursos para distribuir dinheiro e a autoridade para 
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delegar o poder. Essa estratégia está a serviço da conferência de outros tons que caracterizam 

a emissão, os de paternalismo/machismo, desafio, condescendência, infantilização e 

autoridade/superioridade. 

Mesmo nos quadros em que se exige algum conhecimento dos participantes, plateia e 

telespectadores, fica claro que o objetivo maior não é a erudição, mas a diversão 

proporcionada pelos jogos. Nesse sentido, o tom de simplificação define também o teor das 

perguntas realizadas. 

No quadro Jogo dos pontinhos, em que os participantes e plateia devem responder, por 

exemplo, ao que deve acontecer com uma das artistas se ela continuar a emagrecer, as 

respostas incluem obviedades, como “vai ficar mais magra”, ou ironias que têm o objetivo de 

divertir pelo esculacho, como “vai ficar pelancuda”. Nesse quadro, não há respostas corretas, 

já que se trata de uma espécie de jogo de adivinhação: o objetivo da plateia é acertar as 

respostas dadas pelos seis artistas participantes; e o dos artistas é chamar atenção para si, 

caçoando dos colegas ou insinuando-se mais do que eles. Algumas vezes, protagonizam 

rebuliços com vistas à demonstração de imaturidade ou submissão a Silvio Santos, em um 

claro investimento à proposição de um tom de infantilização, bastante característico de alguns 

programas humorísticos. 

Em articulação com esse tom de infantilização, a emissão também busca imprimir, 

nesse quadro, os tons de paternalismo/machismo, desafio e condescendência, visto que as 

disputas que se realizam entre os competidores não estão relacionadas ao maior ou menor 

número de acertos, mas dizem respeito a quem agrada mais ou menos ao chefe, Silvio Santos. 

Delineiam-se, assim, discussões sobre quem é mais bonita ou mais feia, quem vai continuar 

empregado no SBT, ou quem chama mais ou menos a atenção do apresentador, que passeia 

por entre essas discussões como um pai que joga com a ingenuidade dos filhos pequenos, 

lançando perguntas simples e tratando-os como crianças.     

Esses mesmos tons de paternalismo/machismo e condescendência são reforçados no 

quadro Bolsa Família, em que, embora a descoberta da resposta correta seja pré-requisito para 

que os participantes possam escolher uma das bolsas e, portanto, ganhar prêmios, as 

incorreções são sempre desconsideradas pelo apresentador, que insiste na pergunta até que os 

integrantes da equipe finalmente cheguem à solução exata da questão. Nessa perspectiva, a 

emissão interpela o telespectador a reconhecer, em Silvio Santos, o papel de benfeitor, de 

protetor dos interesses daqueles que contam com menos recursos, financeiros, sociais ou 

educacionais, conferindo, ao apresentador, um tom paternalista.  

Perfeitamente afinado com os tons de paternalismo/machismo e condescendência está 

o de autoridade/superioridade, posto que a generosidade/extravagância envolvida no ato de 
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dar/esbanjar dinheiro só é possível para quem o tem. Ao longo da emissão, figuram diversas 

referências verbais ao dinheiro, à riqueza e ao poder do apresentador. Aliás, à tradicional 

prática do apresentador de perguntar “quem quer dinheiro”, para, em seguida, recompensar 

integrantes da plateia que respondem às variadas questões propostas, Silvio Santos utiliza o 

“revólver da fortuna” (Figura 46), nos intervalos dos quadros, para distribuir notas que, 

dependendo da ilustração que estampam – imagens de artistas da emissora ou logo do SBT –, 

podem ser trocadas por cédulas de 10 ou 50 reais. As mulheres que fazem parte da plateia 

apressam-se para conseguir algumas dessas notas, de forma a garantirem a gratificação em 

dinheiro. 

A própria premiação dos quadros, que varia de poucos reais e utensílios domésticos a 

valores bastante expressivos – chegando a um milhão de reais –, serve à manutenção desse 

tom de autoridade/superioridade. Quem, senão alguém extraordinariamente rico, poderia, 

instantaneamente, originar novos ricos, concedendo tantos prêmios, e de valores tão altos? O 

poder do apresentador e da emissora ficam também evidentes pelas constantes referências, em 

especial durante o quadro Bolsa família, às premiações do Baú da Felicidade, com a exibição 

de cenas de ganhadores, comemorando suas novas fortunas.  

 

Figura 46 – Silvio Santos usa “revólver da fortuna” e integrantes da plateia correm para 

apanhar notas (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017 
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Os quadros do programa organizam-se de forma a conferir também o tom de 

proximidade/familiaridade, visto que têm seu desenvolvimento marcado por referências a 

situações pessoais dos artistas participantes, bem como relativas à família de Silvio Santos. 

No caso de diálogos com convidados não-artistas, o apresentador os interroga sobre minúcias 

de seu dia a dia, sobre seu trabalho, local de moradia, dentre outros assuntos. Nessa 

perspectiva, interpela o telespectador a reconhecer, como pessoas próximas, conhecidas, todos 

aqueles que figuram na tela de sua televisão.  

A participação de familiares do apresentador contribui para a reiteração desses tons, 

visto que o telespectador é convidado a conhecer os entes queridos de Silvio Santos e, 

inclusive, a testemunhar brincadeiras e momentos de carinho vividos no palco (Figura 47).  

Cabe salientar, porém, que, embora a produção direcione, ao telespectador, cenas que 

privilegiam a apresentação de carinho nas relações familiares, elas aparecem perpassadas 

pelos tons de condescendência e paternalismo/machismo. Sim, porque a família aludida é a 

tradicional, fruto do casamento clássico entre homem e mulher. E, para ser bem-sucedida, a 

mulher, casada e mãe, deve permanecer sob a guarda de um marido. Efetivamente, são várias 

as referências, ao longo da emissão, à necessidade de “arranjar namorado” ou de “arrumar 

marido”. E, se o homem é desenhado como o objeto máximo de desejo das mulheres, não é 

incoerente que esse homem, preferencialmente rico, seja o próprio apresentador. As mulheres 

são por ele examinadas e classificadas: se lhe parecem bonitas ou atraentes, são 

descaradamente cortejadas, mostrando-se lisonjeadas pelo galanteio, ou simplesmente 

agradecidas por serem notadas, sem demonstrar qualquer ultraje diante do atrevimento do 

apresentador. 
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Figura 47 – Silvio Santos abraça a filha, Patricia (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Nessa perspectiva, o tom de condescendência é também calcado na reação dos 

participantes ao comportamento de Silvio Santos: há uma certa benevolência em relação a ele, 

ou por ser idoso, ou por sua trajetória, ou por seu – ainda grande – poder. Nessas situações, a 

interpelação do telespectador apoia-se, possivelmente, na pretensa compreensão para com o 

idoso inconveniente, ou no absurdo da situação. 

De qualquer maneira, apesar de o Programa Silvio Santos já ter sido criticado por ter 

uma abordagem machista
51

, a presença do tom de paternalismo/machismo não prejudica a 

conferência dos tons de leveza e trivialidade/banalidade à produção: as figuras selecionadas 

para configurar os temas desenvolvidos na emissão reiteram esses tons, que ficam óbvios 

pelas várias demonstrações de que o programa objetiva entreter e divertir. Nessa direção, os 

temas principais desenrolam-se ao longo da emissão, perpassando os quadros formalmente 

nomeados, devido, em grande parte, pela apresentação de artistas do SBT, pelas diferentes 

possibilidades de embolsar algum dinheiro e pelas oportunidades de conquistar a atenção do 

apresentador.  

                                                           

51
 Em 2017, pelo menos duas polêmicas figuraram na mídia com críticas ao que foi considerado machismo no 

programa. Uma delas, ocorrida em junho, dizia respeito ao fato de Silvio Santos ter chamado Fernanda Lima, 

do SBT, de magrela, afirmando que, com ela, não haveria “nem amor nem sexo” e que “quem gosta de osso é 

cachorro” (SILVIO..., 2017). A outra, ocorrida em junho, dizia respeito a uma brincadeira em que Silvio 

Santos tentou juntar um casal, o apresentador de telejornal Dudu Camargo e a atriz Maisa Silva, que acabou 

por chorar e abandonar o palco. 
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(b) Tons que perpassam a actorialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

actorialização, caracterizando os principais atores que participam das narrativas propostas 

pelo programa e os papéis por eles desempenhados.  

São atores da emissão, como: (a) participantes fixos: o condutor Silvio Santos, as 

artistas do SBT Patrícia Abravanel, Helen Ganzarolli, Flor, Lívia Andrade e Mara Maravilha, 

a bailarina e coreógrafa Rafaella Viscardi e as demais integrantes do balé do programa; 

(b) convidados: as filhas de Silvio Santos, Renata e Rebeca, o humorista Carlinhos Aguiar, os 

quatro membros da família Mendonça – Tereza, Marcelo, Jozimara e Emanuel –, os grupos de 

mágicos Lex Luthor, com cerca de 20 integrantes, e The Oriental Magic Show, com três 

parceiros – Ossamá Sato, Fujikan e Phanton –, o mágico Dimi e sua assistente e a mágica 

Jeanie e seus dois assistentes, e o deputado estadual por Jundiaí (SP), Junior Aprillanti; 

(c) plateia.  

Os atores já nomeados, participantes desta emissão, pertencem a grupos distintos: (1) o 

dos os atores sociais conhecidos e famosos (midiáticos) – como é o caso do apresentador 

Silvio Santos, que comanda todas as atividades da emissão; dos artistas do SBT Patrícia 

Abravanel, Helen Ganzarolli, Flor, Lívia Andrade, Mara Maravilha e Carlinhos Aguiar, 

participantes do quadro Jogo dos pontinhos. Além deles, são ainda nomeados outros atores 

sociais que, apesar de gozarem de menor fama, são conhecidos dos telespectadores assíduos 

justamente por seu trabalho no Programa Silvio Santos ou pela sua relação com o 

apresentador, como é o caso da bailarina e coreógrafa Rafaella Viscardi e das filhas de Silvio 

Santos, Renata e Rebeca; (2) o dos atores sociais desconhecidos e, até a exibição da emissão, 

possivelmente anônimos – como é o caso dos protagonistas do quadro Bolsa Família, que 

precisam responder a uma série de perguntas para terem o direito de escolherem bolsas nas 

quais podem haver indicações de prêmios ou quantias em dinheiro. Não tão anônimos, o 

deputado estadual e os mágicos são, provavelmente, conhecidos de uma parcela da população, 

mas certamente não gozam de popularidade em todo o território brasileiro.  

A escolha desses atores sociais dá pistas de alguns tons pretendidos pela produção. O 

tom proximidade/familiaridade, por exemplo, fica evidente pela presença, no palco, de 

integrantes da família de Silvio Santos. Nessa perspectiva, o apresentador interpela o 

telespectador a conhecer seu grupo familiar, a inteirar-se de sua intimidade e dos pormenores 

do dia a dia em família. No quadro Jogo dos pontinhos, por exemplo, a ausência de Silvio 

Santos no jantar de aniversário de sua filha Patrícia Abravanel passa a ser tema de uma das 
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perguntas, que questiona por qual motivo o apresentador não teria comparecido à 

comemoração. A despeito das mais diversas soluções propostas pelos demais participantes e 

pela plateia, que vão desde o apresentador não querer pagar a conta ou não querer engordar, a 

resposta de Patrícia é de que o pai não gosta de sair de casa e que quer que todos os eventos 

da família aconteçam em sua casa. Em outro momento, no mesmo quadro, Silvio Santos 

afirma que Patricia fotografa bem na televisão, mas que não é bonita quando acorda de manhã 

e está sem maquiagem; ela retribui a provocação, ironizando: “ah, e você é muito bonito 

quando acorda”. No quadro Jogo das três pistas, na mesma direção, o telespectador fica 

sabendo a data de nascimento do bebê de uma de suas filhas, Renata, e dos dois casamentos 

de sua outra filha, Rebeca, que, no momento, “não tem ninguém”. 

O condutor/apresentador Silvio Santos é o protagonista principal do Programa Silvio 

Santos, em que pese a importância dos convidados/participantes dos quadros e da plateia. Ao 

longo da emissão, o apresentador desempenha variados papeis: o de narrador, apresentando os 

convidados, fazendo discursos triviais sobre situações familiares e relacionamentos, fazendo 

perguntas aos participantes e, em alguns casos, explicando o funcionamento dos quadros, que, 

diferentemente do que ocorre em outros programas, não são contextualizados frente ao 

conjunto da emissão; o de controlador, assumindo o encaminhamento dos assuntos tratados, a 

atribuição de fala a cada participante via questionamentos e comentários variados, a 

determinação do início e término de cada quadro e de cada bloco da emissão; o de 

guia/participante, revelando-se conhecido e/ou chefe dos convidados/participantes, fazendo 

questionamentos para perscrutar os detalhes da vida ou das opiniões daqueles com quem 

conversa; o de autopromotor direto de si mesmo e, indiretamente, do SBT, por meio da alusão 

e da repetição de nomes de outros produtos da emissora, e dos atores/atrizes/apresentadores 

que fazem parte de seu elenco; o de promotor de marcas, produtos ou serviços externos à 

emissora, mas atrelados ao Grupo Silvio Santos, no interior do próprio programa. No decorrer 

da emissão em análise, o apresentador está à frente de merchandisings do Baú da Felicidade e 

de produtos Jequiti. As falas do apresentador são complementadas por comerciais de 30” 

chamados por ele para veiculação no interior do próprio programa. No caso do Baú da 

Felicidade Jequiti, cujos sorteios ocorrem no programa Pra ganhar é só rodar
52

, as cenas 

editadas mostram momentos em que pessoas “que compraram o Baú da felicidade” ganham 

de 250 mil a um milhão de reais.   

                                                           

52
 Pra ganhar é só rodar vai ao ar nas quartas feiras, geralmente com a apresentação de Silvio Santos. Nele, um 

participante previamente sorteado a partir do envio de um cupom do carnê Baú da Felicidade Jequiti gira 

cinco piões em que constam fotos de artistas do SBT. Os prêmios variam entre 5 mil reais (quando a foto do 

mesmo artista aparece duas vezes) até 1 milhão de reais (quando a foto do mesmo artista aparece cinco vezes).  
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A emissão articula os percursos de qualificação, realização e sanção do sujeito, em que 

Silvio Santos é ator indispensável: assume o papel de destinador manipulador, porque, via 

proposição dos quadros do programa, leva os sujeitos a desejarem/fazerem algo, mediante a 

cobiça: o valor pretendido envolve prêmios, dinheiro, ou a benevolência do apresentador. E 

ele assume também o papel de destinador julgador, avaliando a atuação/performance 

empreendida pelos sujeitos da ação, através de elogios, críticas, menosprezo ou 

desconsideração.  

No que diz respeito aos tons atualizados via procedimentos de actorialização, a 

atuação do apresentador, via constante alusão aos produtos do GSS, contribui para o tom de 

autoridade/superioridade que se quer enfatizar: o telespectador sabe que Silvio Santos está à 

frente de vários empreendimentos, e mesmo a holding é mencionada por sua filha Renata, 

durante o quadro Jogo das três pistas. A presença das filhas em seu programa, aliás, também 

contribui diretamente para a reiteração desse tom. O telespectador é informado de que Renata, 

além de ter estudado nos Estados Unidos, administra a holding da família. E, para aqueles que 

não percebem o quão difícil pode ser estudar no exterior, Silvio Santos esclarece: “rica só se 

forma nos Estados Unidos”.  

O nascimento em berço de ouro de suas filhas também se revela pelas roupas que 

vestem e pela produção de cabelo e maquiagem, atributos exibidos a convite de Silvio Santos, 

que as convoca a desfilar diante dos olhos do telespectador para mostrarem sua 

beleza/produção. Outros participantes fazem, da mesma forma, questão de reforçar a situação 

especial vivida pela prole do apresentador. Lívia Andrade, participante do Jogo dos 

pontinhos, por exemplo, explica que as condições que hoje tem para investir em cuidados com 

sua beleza são oriundos do trabalho: “não tive um pai rico pra bancar, não tive aqueles 

cuidados de princesinha”, diz a atriz e apresentadora, referindo-se diretamente a Patrícia 

Abravanel, filha de Silvio Santos.  

O tom de autoridade/superioridade, nessa perspectiva, está mais diretamente 

relacionado ao apresentador e empresário do que propriamente à emissora. Silvio Santos, 

pretensiosamente, perambula pelo cenário exibindo maços de dinheiro: o dinheiro é dele, e, 

não, da emissora. No quadro Bolsa família, por exemplo, o apresentador cisma com um 

relógio que é concedido como prêmio, afirmando que ele é “uma porcaria” e exigindo que o 

diretor o troque por outro melhor, mais chamativo; somente depois de outras duas tentativas é 

que, afinal, o diretor consegue a aprovação do patrão, não sem antes mostrar a abundância de 

recursos disponíveis ao programa. O apresentador desdenha igualmente outros prêmios, 

gabando-se de ter, ele mesmo, posse de equipamentos mais sofisticados ou melhores: “lá em 

casa tem uma máquina de lavar louça maior do que esta”, afirma Silvio Santos quando a 
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família participante ganha esse prêmio, referindo que sua casa “é de rico”. Sua expressão 

corporal reforça sua fala, na medida em que olha e acena com desdém em direção a alguns 

dos prêmios que, para ele, são irrelevantes e singelos, “coisa de pobre”.  

O papel desempenhado pela família que participa desse quadro serve perfeitamente 

para a reiteração dos tons de desafio e autoridade/superioridade. Enquanto o apresentador 

mostra que, para ele, a situação vivida é banal, os componentes da família Mendonça, tensos e 

esperançosos, esforçam-se para acertarem as respostas às perguntas e escolherem as bolsas 

com os melhores prêmios. Trocam olhares e ideias, torcem e vibram, batem palmas a cada 

prêmio recebido. Mostram, também, certa ingenuidade, chegando a trocar um notebook por 

um micro-ondas, mesmo custando esse aparelho cerca de cinco vezes menos do que custava o 

notebook.     

A presença do deputado estadual na emissão contribui igualmente para a sustentação 

do tom de autoridade/superioridade, uma vez que seu propósito é entregar uma placa de 

homenagem ao Programa Silvio Santos, em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo
53

. 

O apresentador informa que a placa passará a integrar sua coleção, reunida no seu Hall da 

Fama – nome dado ao museu do SBT. Durante a entrevista, o deputado classifica como 

merecida a homenagem feita pela Assembleia.  

O tom de autoridade/superioridade, além do mais, sustenta-se pela forma de interação 

entre o apresentador e os artistas convidados. Como já se destacou na análise da 

tematização/figurativização, o empenho para conquistar/impressionar Silvio Santos é 

evidenciado ao longo de toda a emissão. Em termos de actorialização, nessa perspectiva, o 

tom de autoridade/superioridade articula-se perfeitamente com os de condescendência, 

infantilização, paternalismo/machismo, irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia. 

A articulação entre os tons de autoridade/superioridade e 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia interpela o telespectador, em especial, pelas 

brincadeiras relativas a demissões. No quadro Jogo dos pontinhos, por exemplo, Mara 

Maravilha é ameaçada de demissão por ter participado, como entrevistada, de um programa 

de outra emissora. Ela se justifica, informando que obteve as permissões da direção do SBT 

para essa participação, mas Silvio Santos pede a opinião da plateia sobre o assunto, fingindo 

                                                           

53 
A prática de receber placas e troféus é comum no programa. Poucos dias depois da emissão em análise, em 

05.11.2017, foi ao ar uma nova entrega, desta vez do troféu Marcas de Confiança, oferecido pelo diretor 

executivo da Revista Seleções, Luís Henrique Fichman, em razão de Silvio Santos ter sido eleito, com 72% 

dos votos levantados, como o apresentador com maior confiança na 16ª Pesquisa Marcas de Confiança, 

realizada em parceria com o Datafolha. 
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estar decidido a desligá-la de seu quadro de colaboradores. No quadro Bolsa família, é o 

diretor Fabiano Wicher que sofre a ameaça, porque quer, segundo o apresentador, dar, aos 

participantes, prêmios que são “uma porcaria”.  

Esses tons também são reiterados, em grande parte, pelas disputas estabelecidas entre 

os participantes para angariar a atenção e o apreço de Silvio Santos. Um desses embates é 

protagonizado por Mara Maravilha e Lívia Andrade. As duas mulheres deixam seu assento na 

bancada do Jogo dos pontinhos para se enfrentarem-se, em pé, no palco (Figura 48). A 

discussão inicia com Lívia Andrade sambando diante da bancada para destacar a figura de 

cobras que cobrem  o salto de suas sandálias afirmando que os nomes das cobras são Flor e 

Mara, como forma de participação direta das duas participantes. Mara responde à afronta 

dizendo que “eu aqui tô mirando na Helen, porque o top aqui é ela, então mire ela”, dando a 

entender que Helen é a favorita de Silvio Santos e, por isso, as mulheres do quadro deveriam 

unir-se para desbancá-la. Nessa sequência de cenas, que contribui também para a conferência 

de um tom de popularização/vulgarização, o telespectador fica, provavelmente, confuso, sem 

saber se se trata de uma rixa verdadeira ou de uma encenação, já que os demais participantes 

riem da discussão.  

A mesma dúvida paira sobre outro embate, entre Patrícia Abravanel e Helen 

Ganzarolli, homenageadas com uma torta por Silvio Santos pela passagem de seus 

aniversários. Novamente, o palco em frente à bancada é utilizado para a cena, na qual, ao 

receber seu pedaço de torta, Patrícia tenta jogá-lo no rosto de Helen, em clara representação 

cênica da comédia mais trivial. Se observar bem, o telespectador percebe que, após escapar da 

primeira investida de Patrícia, Helen estrategicamente se posiciona novamente ao seu alcance 

para receber, assim, uma “tortada na cara” (Figura 49). Nessa perspectiva, o tom de leveza se 

sobrepõe aos demais, interpelando o telespectador a rir dessa encenação de um legítimo 

pastelão.  
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Figura 48 – Lívia Andrade e Mara Maravilha interagem no Jogo dos pontinhos (Programa 

Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Na emissão, os artistas participantes abusam de caretas e gestos de 

concordância/discordância, aprovação/desaprovação e apreço/menosprezo, direcionados 

diretamente para as câmeras, de forma a interagirem com o telespectador e conferirem um 

tom de proximidade/familiaridade à emissão. A sutileza dá lugar à manifestação explícita, 

exigindo, mesmo nos jogos/competições, pouca perspicácia ou esforço reflexivo por parte do 

espectador que deseja apenas entretenimento; ele é interpelado justamente pelos tons de 

leveza, ludicidade e simplificação. 
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Figura 49 – Patricia Abravanel e Helen Ganzarolli protagonizam cena de torta na cara 

(Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Esses tons articulam-se ainda aos de paternalismo/machismo, condescendência, 

infantilização, que são reiterados de várias maneiras. Na sequência da cena da torta, relatada 

anteriormente, Silvio Santos manda recolher o alimento, punindo as duas mulheres com a 

privação do doce e chamando-as de “molecas”. Porém, ao mesmo tempo em que o 

apresentador age com um “pai de todos”, também os participantes agem de forma 

condescendente com ele, tratando-o como alguém para com quem é necessário paciência. O 

tom de voz utilizado por Mara Maravilha para falar com Silvio Santos, por exemplo, poderia 

ser utilizado para entabular conversa com crianças.  

Os demais participantes também ouvem pacientemente às perguntas de Silvio Santos. 

No quadro Jogo das três pistas, Renata, filha do apresentador, responde com bom-humor a 

perguntas como “quem é você?”, “onde você trabalha?”, “o seu filho é do seu marido?”. A 

mesma complacência caracteriza a postura dos participantes do quadro Concurso de mágicos 

e do grupo convidado para o quadro Bolsa família. O mágico Ossamá Sato, por exemplo, 

responde calmamente a questões sobre seu trabalho, ou totalmente alheias ao quadro, como, 

por exemplo, sobre a origem dos artistas. Já no quadro Bolsa família, a intensa verborragia 

exige paciência do telespectador. Logo no início, Silvio Santos pergunta a Marcelo quando ele 

pretende se casar com Tereza. Apesar de informar prontamente a data do casamento, Marcelo, 
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com o  resto de sua família, ouve sem objeções às observações de Sílvio Santos, que, mesmo 

diante dessa resposta, passa a discorrer e a repetir-se sobre a importância de definir a data do 

casamento, conferindo os tons de condescendência e despreocupação pretendidos para a 

emissão.   

O casamento, aliás, é constantemente associado à mulher, e caracterizado como 

inerente ao papel que por ela deve ser desempenhado. Essa abordagem contribui para a 

reiteração do tom de paternalismo/machismo já mencionado. As próprias filhas do 

apresentador são questionadas quanto à sua condição: uma delas, Renata, parece atender às 

expectativas do pai, já que está casada e grávida da primeira filha. Já Rebeca é motivo de 

zombaria do pai por ter sido casada por duas vezes: “devolveram você”, diz o apresentador, 

antes de explicar a ela que “magra desse jeito você não vai arranjar ninguém” e classificar 

como “falta de sorte a sua” por estar com 36 anos e sozinha. Rebeca confirma, mas mostra-se 

esperançosa de que “logo, logo, aparece alguém”. Mesmo as mulheres que integram a plateia 

são interpeladas por Silvo Santos a revelarem seu estado civil e, se solteiras, são classificadas 

como “avulsas”. Ou seja, o programa enfatiza que, para serem completas, precisam de um 

homem ao seu lado. E, para tanto, devem ser medianamente bonitas e, preferencialmente, 

dependentes. Essa abordagem fica bastante evidente no quadro Jogo dos pontinhos, em que 

Flor diz que a beleza e a independência de Helen Ganzarolli é um problema para ela, porque 

“uma mulher, quando é muito bonita ou muito independente, assusta os homens, então não é 

legal”. Helen é também criticada por Mara Maravilha porque “tem quase 40 anos e nem casar 

ela casou”, e por Patrícia Abravanel, que lembra que Helen “tá encalhada, pra vocês verem 

que beleza não traz namorado, não traz marido”. Essas críticas contribuem para a reiteração 

do tom de paternalismo/machismo o estereótipo da mulher invejosa, despeitada: Flor, Mara e 

Patrícia parecem tecê-las porque Helen recebe elogios do apresentador. Ocorre que essa 

inveja é, justamente, gerada em razão da atenção de Silvio Santos, que é taxativo, ao dizer a 

Helen que “elas têm inveja de você”.  

E, se, em alguns pontos da emissão, o tom de paternalismo/machismo está relacionado 

à apresentação de Silvio Santos no papel de pai de todos, aquele que quer casar todas as filhas 

e todas as integrantes da plateia, em outros, esse tom fica reiterado pelo papel de galanteador 

ou de depreciador das mulheres – nesse caso, por serem feias, sem graça, magras demais ou 

solteiras – por ele assumido. No início do Jogo dos pontinhos, por exemplo, Sílvio Santos 

discute com os participantes do quadro sobre quem são as mulheres mais bonitas do SBT. 
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Algumas das citadas são imediatamente descartadas e classificadas como feias pelo 

apresentador.  

A mais bonita, segundo ele, é Helen Ganzarolli, que é o principal foco de seus 

galanteios. Apesar de ser sabidamente casado com Íris Abravanel, o apresentador não se furta 

de dizer, inclusive na presença da filha, que, com seus 80 anos, consideraria como um 

presente se “pudesse pegá-la (a Helen) nos braços e nos lábios”. Helen, por sua vez, responde 

ao galanteio manifestando que gostaria de ter nascido 40 anos antes para ser esposa de Silvio 

Santos e, ironicamente, chama Patrícia de filha. Porém, em meio ao flerte explícito, o 

telespectador novamente fica livre de precisar preocupar-se com temas pesados como traição 

ou tristeza da esposa Íris, porque “Helen é dura e não dá de jeito nenhum” e “finge que dá e 

quando a gente vai pegar ela sai fora”. Fica mantido, assim, o tom de leveza e o 

entretenimeto: é tudo brincadeira.  

Ao longo da emissão, os atributos físicos de diferentes mulheres são destacados, tanto 

pela fala de Silvio Santos – “Rafaela (bailarina) é um pitéu, não nasceu, foi torneada, diz que 

está sem namorado só pra receber galanteio” –, quanto pelas tomadas das câmeras, que 

mostram as artistas dos pés à cabeça, vestidas em roupas bonitas, algumas vezes provocantes, 

usando saltos altíssimos. No que diz respeito ao figurino, aliás, cabe destacar o cuidado na 

escolha das roupas e acessórios das artistas do SBT, que se vestem como se fosse para uma 

ocasião festiva: não há espaço para despojamento no palco do Programa Silvio Santos. O 

figurino do apresentador é igualmente formal: terno preto. Fica evidente que a produção 

tenciona conferir um tom de regularidade/hábito à emissão, com homens e mulheres bem-

vestidos e alinhados para aparecer na televisão. As mulheres da plateia também se apresentam 

bem vestidas e arrumadas, com um crachá contendo seu nome, de maneira a poderem ser 

interpeladas diretamente pelo apresentador.  

A expressão corporal e a pose das artistas participantes dos quadros contribui para a 

exaltação de sua beleza/produção. Silvio Santos demonstra, por sua expressão corporal, seu 

interesse pelos atributos femininos, olhando diretamente para o corpo das convidadas 

enquanto faz comentários sobre a grossura de suas coxas ou sobre o torneamento de seu 

corpo. No quadro Concurso de mágicos, por exemplo, encara a mágica Jeanie da cabeça aos 

pés enquanto (Figura 50) elogia “você não é magrinha, não, você é bem distribuída” e 

questiona “teu marido gosta? Uma mulher bem distribuída como essa, quem que não gosta?”.  
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Figura 50 – Silvio Santos afasta casaco de mágica Jeanie para apreciar melhor seu corpo 

(Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

O tom de paternalismo/machismo é reforçado pelos temas das discussões entre os 

diferentes artistas do quadro. Isto porque, aos demais mágicos, todos os homens, Silvio 

Santos questiona sobre sua trajetória, histórico familiar, truques e relata suas próprias 

experiências como espectador de shows de mágica. Com Jeanie, porém, prioriza a fala sobre 

sua beleza e a “boa distribuição” de seu corpo. Ao finalizar a apresentação, sua atuação é 

depreciada pela avaliação do apresentador, que diz que “esse número não é difícil de fazer; 

difícil é arranjar uma mulher bonita como você”. Nenhuma das mulheres cortejadas parece 

reprovar o comportamento de Silvio Santos, o que produz efeitos de sentido de poder 

ilimitado, reiterando, juntamente com o tom de paternalismo/machismo, o de 

autoridade/superioridade do apresentador: ele pode tudo, inclusive aquilo que poderia ser 

considerado como politicamente incorreto ou desrespeitoso relativamente às mulheres.  

Silvio Santos assume, assim, ao mesmo tempo, o papel de herói e de anti-herói, visto 

que, por um lado, oferece dinheiro e prêmios aos participantes e preocupa-se com as moças 

presentes como um pai zeloso; por outro, comporta-se como um galanteador e mulherengo. 

Mesmo assim, homens e mulheres desejam participar deste programa, cujo apresentador é o 

protagonista principal, destinador manipulador e julgador, que instiga e avalia as 

performances e atributos físicos dos demais atores – artistas e integrantes da plateia. A 
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recompensa oferecida, além da própria presença na emissão e das premiações conquistadas, é 

a fama e reconhecimento do público telespectador. Em razão disso, submetem-se aos 

possíveis constrangimentos causados pelo apresentador. O tom de autoridade/superioridade 

atrelado ao apresentador fica evidente. O programa e a emissora são ferramentas através meio 

das quais Silvio Santos exerce seu poder.  

 

(c) Tons que perpassam a temporalização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

temporalização, caracterizando o modo de tratamento do tempo – delimitação, localização e 

ordenação temporal das diferentes narrativas que tomam parte da emissão. 

No texto da emissão analisada, cada um dos quadros constitui-se em uma narrativa 

independente, que, por sua vez, é parte integrante da narrativa da emissão como um todo. 

Trata-se de uma emissão gravada e editada anteriormente à sua exibição e que, portanto, 

opera com uma temporalidade passada em relação ao tempo de veiculação do programa. A 

emissão, porém, produz efeitos de sentido de aqui e agora (presente) possibilitados não só 

pela conjugação, via montagem, das cenas dos distintos quadros em que o apresentador, os 

convidados e a plateia estão em interação, mas também pelo acionamento, em especial 

durante o quadro Bolsa família, de um passado declarado, representado, especificamente, por 

cenas da emissão do programa Pra ganhar é só rodar, veiculadas na semana anterior. 

Ressalta-se que o resgate dessas cenas ocorre sempre a partir de uma contextualização feita 

pelo apresentador – “foi nessa semana que saíram 250 mil reais no programa Pra granhar é 

só rodar”, não foi? Eu faço tanto programa que não lembro” –, funcionado, inclusive, como 

merchandising dos produtos Baú da Felicidade e Jequiti, cujos prêmios são sorteados nesse 

programa. Também o quadro Câmeras escondidas é acionado pelo apresentador, 

representando, na emissão, esse passado declarado.   

A emissão pré-define a duração dos quadros apresentados, bem como o tempo 

destinado à abertura e ao encerramento, prevendo também espaços de tempo para a realização 

dos merchandisings, efetuados principalmente via veiculação anunciada de comerciais pré-

gravados. Cabe destacar que o apresentador não retoma o que já ocorreu na emissão e nem 

anuncia o que está por vir – prática bastante comum em outros programas de auditório 

gravados. Além disso, em um dos quadros, Jogo das três pistas, Silvio Santos usa uma 

gravata de cor diferente em relação à utilizada nos outros quadros e uma plateia distinta 
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acompanha as atividades. Uma observação mais atenta revela também que as mulheres 

presentes na plateia desses outros quadros, embora sejam as mesmas, ocupam assentos 

diferentes, o que provavelmente tem relação com a saída para intervalos para lanches que são 

oferecidos pela produção. As bailarinas que estão presentes no início de cada bloco, ocupando 

o palco, desaparecem de cena assim que os quadros têm início, todos eles contando com 

estruturas específicas montadas para o desenvolvimento das atividades.  

Todas essas questões podem comprometer o efeito de sentido de unidade temporal do 

texto da emissão; porém, a realização da totalidade do programa em um mesmo estúdio e os 

procedimentos de edição/montagem funcionam como estratégias que produzem efeitos de 

continuidade, de simultaneidade entre gravação/exibição, atribuindo um tom de 

participação/presencialidade à emissão. Igualmente contribuem para a reiteração desse tom 

os intervalos entre as diferentes performances do quadro Concurso de mágicos, em que Silvio 

Santos dirige-se para a plateia para fazer perguntas que podem resultar em prêmios em 

dinheiro para as respondentes. Depois de algum tempo, vira-se em direção ao palco e 

pergunta aos artistas se o número está pronto, para então dar início às entrevistas e aos 

números de mágica. A emissão é assim, toda organizada de forma a reiterar o tom de 

participação/presencialidade.  

Também ligado a estratégias de temporalidade, um outro tom conferido à produção é o 

de despreocupação: o andamento da emissão, recheado por longas conversas e reflexões de 

Silvio Santos com os participantes, produz o efeito de sentido de que sobra tempo para jogar 

conversa fora e, como em uma roda de amigos, saber o que se passa com o outro, falar de 

amenidades. A atividade principal do quadro Jogo dos pontinhos, que ocupa um bloco inteiro 

com duração total de 41 minutos, por exemplo, só inicia depois de 18 minutos de conversa 

entre o apresentador e os seis artistas participantes. Cada um explicitou quais seriam seus 

desejos caso pudessem realizar três pedidos; a própria expressão corporal de Silvio Santos, ao 

ouvir as respostas, sugere falta de pressa, relaxamento e descontração (Figura 51). Ao longo 

desse quadro, diversas outras conversas com os artistas e com a plateia acontecem, tanto que, 

ao final dos 41 minutos do bloco, apenas seis perguntas são respondidas: não há pressa, não 

há ansiedade, não há obrigações a cumprir. 

Inclusive nos jogos promovidos, há pouca tensão, uma vez que o apresentador 

desconsidera incorreções e usa todo o tempo necessário para se chegar à resposta correta, 

muitas vezes por ele mesmo induzida, o que reitera os tons de paternalismo/machismo e 

condescendência. Mesmo o Concurso de mágicos, que confere um tom de ludicidade, não 
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chega a ser uma competição, constituindo-se em um espaço para que artistas desse segmento 

mostrem seus números. Destituído de seu caráter de competição, o quadro alivia também a 

tensão do telespectador, que, pelo menos no domingo, não precisa cumprir horários, atingir 

metas ou mostrar iguais ou melhores atributos. Nessa perspectiva, também o tom de leveza é 

reiterado no âmbito da temporalização, embora o ritmo lento possa imprimir certa carga à 

atividade de assistir ao programa. 

 

Figura 51 – Silvio Santos conversa sem pressa com seus convidados (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

De forma a evitar que o tom de despreocupação acabe em monotonia, a agilidade da 

emissão depende particularmente dos processos de captação e sequenciamento das cenas, que, 

por sua vez, são geradas por meio de variados enquadramentos, planos e movimentos de 

câmera, permitindo à emissão um ritmo um pouco mais célere. Os realizadores não utilizam 

recursos de iluminação em prol da agilidade da emissão, o que contribui para a produção de 

efeitos de sentido de continuidade e constância: ao longo de toda a emissão, a iluminação do 

palco e da plateia se mantém a mesma.  

Da mesma maneira, poucos recursos sonoros são utilizados, exceto à trilha de abertura 

e à execução de sambas antigos iniciando cada bloco, acompanhados pela performance das 

bailarinas. A esse respeito, cabe destacar que a emissão inicia com a execução da tradicional 
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marchinha de abertura Silvio Santos vem aí
54

, criada em 1964 por Archimedes Messina
55

, 

seguida da veiculação da canção Vítimas da sociedade (1985), de Bezerra da Silva. Os 

demais blocos – exceto o quinto e último bloco, reservado apenas para a despedida de Silvio 

Santos – igualmente iniciam ao som de sambas antigos: o segundo inicia com a canção 

Quando o morcego doar sangue (1990), também de Bezerra da Silva; o terceiro, com Pede 

que ela dá (1994), de Dicró; o quarto, com Faustina (1966), de Moreira da Silva.  

Em termos de temporalização, essas estratégias atuam na conferência de um tom de 

regularidade/hábito à emissão. A destinação de tempos específicos para resgatar canções 

antigas, combinada ao expediente de iniciar a emissão com a marchinha que está 

intrinsecamente atrelada à imagem de Silvio Santos, pois já anunciava aos telespectadores a 

sua chegada à telinha em preto e branco há mais de 50 anos – antes mesmo do início das 

atividades do SBT –, produz efeitos de sentido de confirmação: as expectativas do 

telespectador assíduo são plenamente atendidas por um modelo de programa definitivo, 

reiterado, solidificado, possibilitando a segurança da manutenção de sua rotina dominical. 

A emissão não faz uso de apresentações musicais ou trilhas sonoras que contribuam 

para a agilidade da produção, salvo durante o quadro Concurso de mágicos, em que as 

apresentações são acompanhadas de trilhas sonoras específicas. Nos demais quadros, pode-se 

ouvir, com bastante esforço, uma trilha sonora que parece ser a mesma ao longo de todo o 

tempo da emissão. Não é possível atestar de que tipo de música se trata, mas parece se tratar 

de uma marchinha de carnaval, o que reiteraria o tom de regularidade/hábito; o volume é tão 

baixo que parece originar-se de algum ponto fora do estúdio, desarticulado das atividades que 

têm lugar no palco do programa.  

O único quadro que conta com efeitos sonoros é Câmeras escondidas. Os efeitos, 

acompanhados de recursos gráficos (Figura 52), são empregados para a demarcação do tempo 

dedicado a cada vítima da pegadinha realizada. O quadro, nessa perspectiva, destoa do 

restante da emissão, não somente pelo ritmo, mais ágil, como também pelo espaço destinado 

às brincadeiras.  

 

                                                           

54
 “Lá, lá, lá, lá / Lá, lá, lá, lá / Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá / Agora é hora / De alegria / Vamos sorrir e 

cantar / Do mundo não se leva nada / Vamos sorrir e cantar / Lá, lá, lá, lá / Lá, lá, lá, lá / Lá, lá, lá, lá, lá, lá, 

lá, lá, lá, lá / Silvio Santos vem aí”. 
55

 O ator de rádio, compositor de músicas de novelas e jingles chegou a instaurar uma disputa judicial com Silvio 

Santos pelos direitos de Silvio Santos vem aí, mas o processo terminou em acordo. O compositor faleceu em 

agosto de 2017, aos 85 anos (MORTES..., 2017).  
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Figura 52 – Efeitos gráficos e sonoros assinalam a separação entre as cenas das diferentes 

vítimas das pegadinhas do quadro Câmeras escondidas (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Nesse âmbito da temporalização, o tom de despreocupação articula-se com os de 

paternalismo/machismo e condescendência, a partir dos quais todo o modelo adotado para 

perguntas/respostas é construído, com o objetivo é a facilitação da descoberta da solução 

correta. A mesma pergunta – e, dependendo do caso, as alternativas de resposta – é repetida 

diversas vezes, chegando o questionamento a durar mais de um minuto e meio, até o 

respondente ter a chance de se manifestar. E, quando erra, novamente a pergunta é repetida, 

indicando, pela ênfase na expressão oral/tom de voz, ou por alguma contextualização feita 

pelo apresentador, qual é a resposta correta.     

Nessa perspectiva, aliás, o tom de despreocupação articula-se aos tons de 

trivialidade/banalidade e didatismo/detalhamento que os realizadores pretendem conferir à 

emissão. À repetição vagarosa das perguntas das competições, somam-se os questionamentos 

que Silvio Santos faz para esmiuçar os detalhes da vida dos participantes. Essa estratégia fica 

especialmente evidente no quadro Concurso de mágicos, em que o apresentador indaga os 

artistas sobre os detalhes da performance escolhida para a apresentação – “e essa corda aqui, 

serve para quê?” –, pede para repetir o nome do local onde se apresentam normalmente, 

pergunta quanto custa um show, por que escolheram fazer esse número no programa, dentre 

outras questões. Diante das respostas, repete-as, confirmando e reconfirmando as 
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informações. Um exemplo desse tipo de abordagem está no diálogo apresentado na sequência, 

entre Silvio Santos e o mágico Ossamá Sato:  

 

SS: Você é japonês, chinês, coreano ou vietcongue? 

Sato: Eu sou japonês. 

SS: Japonês. Nasceu lá? 

Sato: Não, não. Na realidade eu sou brasileiro descendente de japonês.  

SS: Nissei.  

Sato: Eu sou sansei... 

SS: Por quê? 

Sato: ... neto de japoneses. 

SS: Certo. E esse aqui também é? 

Sato: Também. Esse é o mágico Phanton... 

SS: É teu irmão? 

Sato: ... tem descendência japonesa. 

SS: Mas é teu irmão? 

Sato: Amigos. 

SS: E ele também é sansei? 

Sato: Sansei também. 

SS: O avô dele é que é japonês? 

Sato: O avô dele é que é japonês. 

SS: E aquele ali... tem outro japonês. 

Sato: Ele também, é o mesmo: ele também é descendente de japonês. 

SS: Mas não é sansei. 

Sato: Ele... sansei, sansei também. 

SS: O avô dele também é japonês. 

Sato: Isso mesmo, Silvio (PROGRAMA SILVIO SANTOS, 2017). 

 

Do total de 14 min. dedicados ao The Oriental Magic Show, de Ossamá Sato, apenas 

cinco são dedicados à sua performance; o restante do tempo é preenchido pela conversação, 

pela explicação de cada questão, contribuindo para a reiteração do tom de 

didatismo/detalhamento. O interrogatório só se encerra quando Silvio Santos se dá por 

satisfeito; é ele quem determina o tempo dedicado a todas as atividades.  

Convém ressaltar, a esse respeito, que o tom de autoridade/superioridade é reiterado 

no âmbito das estratégias de temporalização, não somente porque o apresentador governa a 

duração de cada momento da emissão, mas também porque há vários espaços dedicados ao 

merchandising e, com efeito, todos eles são destinados a produtos do próprio GSS. No início 

dos blocos centrais, por exemplo, as bailarinas dançam sambas antigos segurando plaquinhas 

com a marca Jequiti, enquanto Silvio Santos explica que a marca mudou, que a cor está 

diferente, que “gastaram uma nota” para criar a nova identidade visual, etc. Ao longo dos 

quadros, outros espaços de tempo são dedicados à inserção de comerciais pré-gravados das 

marcas Jequiti e Baú da felicidade, sempre referenciados por Silvio Santos antes de sua 

veiculação. Essas intervenções, a propósito, são, além dos vídeos do quadro Câmeras 

escondidas, as únicas a ocuparem o tempo da emissão com conteúdos externos, gravados, 

reiterando o tom de participação/presencialidade pretendido. 
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Ainda no que diz respeito ao tom de autoridade/superioridade, a emissão reserva dois 

espaços para expor confirmações sobre o reconhecimento público do programa. Um deles, já 

mencionado, diz respeito a uma placa de homenagem recebida da Assembleia Legislativa de 

São Paulo. O outro tem relação com uma matéria publicada pela Revista Veja, intitulada O 

doceiro do patrão, tratando do caso de Zeca Fonseca, que vende mousses para Silvio Santos 

e, por causa disso, chamou a atenção da revista. Silvio Santos enfatiza o aumento que o 

doceiro registra em seus lucros desde a publicação da matéria, já que passou a vender dez 

vezes mais mousses. Fonseca, recebido na emissão, entrega potinhos do doce para as 

integrantes da plateia e brinca de interpretar diferentes emoções sugeridas pelo apresentador, 

tentando ser reconhecido como ator – o que, segundo ele, é seu sonho. Assim, Silvio Santos 

figura como o nome que, atrelado a um negócio, possibilita o sucesso, e ainda como o dono 

da emissora de televisão na qual o doceiro – e muitas outras pessoas – querem trabalhar como 

atores/atrizes.  

 

(d) Tons que perpassam a espacialização:  

 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e o de 

espacialização, observando a forma de organização dos espaços e cenários nos quais se 

desenrolam os acontecimentos, objetos das narrativas da emissão. 

Praticamente não há variação quanto às localizações espaciais empregadas pela 

emissão. O espaço utilizado é um estúdio, no qual o apresentador, participantes dos quadros, 

dançarinas e plateia ficam concentrados no momento da gravação. Espaços externos a esse 

estúdio fazem parte apenas do quadro Câmeras escondidas, embora várias cenas do programa 

Pra Ganhar é só Rodar, gravado em outro estúdio, sejam também exibidas ao longo do 

quadro Bolsa família, como uma espécie de merchandising do produto Baú da felicidade.  

Quanto aos espaços do quadro Câmeras escondidas, fica claro que a emissão tenciona 

reforçar os tons de proximidade/familiaridade e representatividade, já que as cenas são 

capturadas em locais públicos, bastante comuns em várias localidades brasileiras: um centro 

comercial, em frente a uma barraquinha de churros; uma loja de eletrodomésticos; um 

supermercado (Figura 53); e o que parece ser uma área de jogos e entretenimento de um 

shopping center. As reações dos protagonistas e a atuação dos artistas, por outro lado, 

reiteram no quadro os tons de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, infantilização 

e leveza pretendidos pela emissão. 
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Figura 53 – Cenário da pegadinha “Jogar arroz”, do quadro Câmeras escondidas (Programa 

Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Quanto ao cenário geral da emissão, convém destacar que ele é o mesmo desde 2015: 

trata-se de um palco posicionado à frente de uma plateia dividida por um corredor por onde o 

apresentador costuma transitar, que mantém a estrutura utilizada pela produção ao longo dos 

muitos anos de veiculação, corroborando o tom de regularidade/hábito proposto pela 

emissão. Assim, parece, ao telespectador assíduo, tratar-se do mesmo espaço ocupado ao 

longo de toda a trajetória do programa, embora o cenário tenha passado por alterações e, há 

cerca de 20 anos, as gravações tenham sido transferidas do Teatro Silvio Santos, no bairro 

Carandiru, para o atual estúdio, localizado no Complexo Anhanguera (CDT Anhanguera), em 

São Paulo. Nesse mesmo estúdio, são gravadas, com poucas variações, outras atrações do 

SBT, como Roda a Roda e Tele Sena. Um sorteio da Tele Sena, a propósito, foi veiculado 

no intervalo comercial anterior ao início da emissão em análise. A forma de ocupação dos 

espaços do cenário pela plateia, pelo apresentador, pelas bailarinas e pelos convidados, muito 

semelhante ao longo das diferentes emissões remete, da mesma forma, a esse tom de 

regularidade/hábito no que diz respeito ao formato do programa. 

Cada um dos quadros gravados no estúdio conta com uma decoração específica, 

instalada no interior do cenário mais geral. No quadro Bolsa família, essa decoração é mais 

carregada, contando com um telão ao fundo do espaço para a exposição das informações 
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relativas aos prêmios e uma bancada lateral transparente que acomoda os participantes; no 

restante do palco, ficam espalhadas, sobre estruturas transparentes, ao centro, as bolsas que 

contêm a indicação dos prêmios e, nas laterais, os prêmios que podem ser obtidos pelos 

competidores (Figura 54). Há ainda dois telões laterais que, por não serem usados ao longo do 

quadro, assumem uma função meramente decorativa.  

 

Figura 54 – Cenário do quadro Bolsa família (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

O quadro Jogo das três pistas conta com um telão ao fundo do espaço para a 

exposição do escore da competição e duas bancadas estreitas que acomodam as participantes e 

ladeiam uma estrutura central, redonda, que serve para sortear a pergunta a ser feita 

(Figura 55).  
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Figura 55 – Cenário do quadro Jogo das três pistas (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

O quadro Jogo dos pontinhos dispensa o uso do telão de fundo, que fica coberto por 

uma estrutura com bancadas que acomodam os seis participantes, três deles no nível do 

assoalho e três deles em um nível acima, acessível por meio de escadas dispostas nas laterais 

(Figura 51). Já o quadro Concurso de mágicos recorre apenas a um telão, apresentando a 

mesma imagem – a de uma cortina de teatro fechada –, e a apetrechos utilizados pelos 

próprios artistas (Figura 56).  

Apesar dessas distinções entre os cenários dos diferentes quadros, fica claro, para o 

telespectador, que as atividades ocorrem em um mesmo ambiente. A decoração enxuta e 

objetiva, sem elementos supérfluos, reitera o tom de simplicidade da produção. Essa estratégia 

minimalista expressa-se, assim, pelo fato de os cenários serem discretos, precisos, destacando, 

isso sim, o cuidado na escolha das roupas e acessórios das artistas do SBT, bem como sua 

expressão corporal e verbal. Aliás, os materiais utilizados, em fibra transparente ou em tons 

de azul, bem como a manutenção de espaços limpos e abertos no cenário como um todo, 

atestam que a essência do programa está nas pessoas – em seu dia a dia, alegrias, dramas e 

sonhos – e, não, em seu entorno. 

Os cenários montados estão a serviço da convivência e da intimidade e os prêmios 

distribuídos são apenas um pretexto para os diálogos que Silvio Santos entabula com seus 
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convidados e plateia e, por consequência, com os telespectadores, reiterando, assim, os tons 

de proximidade/familiaridade e informalidade propostos pela emissão. O fato de Silvio 

Santos chamar cada integrante da plateia pelo nome reforça a preocupação com a 

individualidade dos participantes da emissão, cada um com algo a acrescentar para a distração 

do telespectador.  

 

Figura 56 – Câmera capta cena em plongée no quadro Concurso de mágicos (Programa Silvio 

Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

A emissão conta com uma plateia cuja origem não é referida pelo apresentador; 

porém, em diversos diálogos com suas integrantes, Silvio Santos questiona-as sobre seu local 

de moradia e o telespectador toma conhecimento de que há representantes de várias 

localidades brasileiras, conferindo, assim, o tom de representatividade à produção. Quanto à 

forma de exibir a plateia, chama a atenção que as câmeras mostram, isoladamente, imagens do 

palco ou da plateia (Figura 57).  

Um espectador mais crítico poderia questionar se a plateia exibida estaria mesmo lá no 

momento da gravação de alguns dos quadros, como é o caso do Bolsa família, em que 

nenhuma interação ocorre entre competidores, apresentador e plateia. No quadro Jogo das 

três pistas, as mulheres que ocupam o espaço da plateia não são as mesmas dos outros 

quadros: parece haver um descolamento entre palco/plateia. 
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Figura 57 – Tomada em plongée mostra plateia composta somente por mulheres (Programa 

Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

Mas essa percepção de cisão perde o efeito quando o apresentador caminha 

informalmente entre as mulheres do auditório e as convoca a deixarem seus lugares para 

ocuparem o espaço do corredor central, contribuindo. Nesse momento, o espaço da plateia 

torna-se o próprio palco do Programa Silvio Santos, porque é de lá que ele comanda a 

emissão (Figura 58). O tom de informalidade do apresentador em relação à plateia, 

questionando as mulheres como se fossem suas vizinhas de rua, articula-se com o de 

proximidade/familiaridade: aquela moça ou mulher que responde às perguntas de Silvio 

Santos poderia ser qualquer brasileira, e as brasileiras podem por ela se sentirem 

representadas.   

No Programa Silvio Santos, não são exibidos os bastidores representados pelos 

equipamentos de gravação e funcionários que os operam. O ocultamento desses recursos e, 

principalmente, a simplicidade dos cenários, não significam uma carência de recursos ou o 

desinteresse em utilizá-los. A escassa decoração do palco constitui-se em uma estratégia de 

reiteração do tom de autoridade/superioridade, uma vez que, com isso, a atenção centra-se no 

apresentador e em sua verborragia: quando Silvio Santos e seus convidados estão presentes, 

em interação, todo o resto é dispensável na tarefa de entreter o telespectador.   
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Figura 58 – Silvio Santos interage com integrantes da plateia (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

A simplicidade dos cenários, a pouca movimentação dos convidados, presos às 

bancadas, bem como a quase inexistente utilização de telões, porém, acaba por comprometer a 

agilidade da emissão, que praticamente não conta com imagens de outros locais e situações, 

exceto pelos sorteios do Pra ganhar é só rodar e pelas cenas do quadro Câmeras escondidas. 

Embora a equipe de produção consiga obter certa agilidade por meio de variados 

enquadramentos, planos e movimentos de câmera, a interpelação do telespectador assíduo 

ocorre muito mais, em termos de espacialização, pelo tom de regularidade/hábito. Esse tom é 

também reiterado pela escassa utilização de recursos de iluminação nos diferentes espaços do 

cenário, o que, como já se destacou na análise da temporalização, contribui para a produção 

de efeitos de sentido de continuidade e constância: praticamente não há variação, exceto pela 

diminuição da intensidade das luzes na hora das apresentações do Concurso de mágicos.  

De qualquer maneira, as imagens selecionadas pela produção mostram uma 

preocupação com a oferta de ângulos variados e diferentes planos de câmera. São utilizados 

do plano extremamente aberto ao close médio para a exibição de imagens diversas do 

apresentador e dos convidados, contribuindo para a reiteração dos tons de informalidade e 

proximidade/familiaridade. Isso porque as cenas exibem suas reações, manifestações, 

depoimentos e caretas, algumas destinadas diretamente ao telespectador, com seu olhar 
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voltado para a câmera, outras involuntárias, mas flagradas pelas câmeras. O resultado é a 

produção de efeitos de sentido de familiaridade e mesmo de participação nas conversas. Além 

disso, em um dos quadros, Concurso de mágicos, o telespectador testemunha a instalação dos 

equipamentos pelos artistas, reforçando ainda mais esse tom de proximidade/familiaridade e, 

ao mesmo tempo, reiterando o de participação/presencialidade (Figura 59).  

 

Figura 59 – Competidores montam seus aparatos enquanto Silvio Santos faz perguntas à 

plateia (Programa Silvio Santos) 

 

Fonte: Emissão do Programa Silvio Santos do dia 22.10.2017. 
 

As cores frias dominam os espaços e, em razão do uso da luz, também fria, que se 

estende por todo o estúdio, o branco e o azul ficam ainda mais brilhantes. O branco cobre 

todos os pisos, faz desenhos nas paredes e espalha-se pelas cadeiras do auditório e por 

detalhes do mobiliário; o azul impera sobre as paredes e o mobiliário, e é ainda reforçado pela 

iluminação e pelos recursos gráficos que aparecem na tela do telespectador. O rosa aparece 

sutilmente, por meio de uma iluminação por vezes projetada no fundo do estúdio.    

A cor predominante, azul, costuma ser associada à inquietação, nostalgia, suavidade e 

estaticidade, mas também à paz, amizade e fidelidade, reiterando o tom de 

proximidade/familiaridade, enquanto o branco é comumente relacionado à paz, harmonia, 

ordem, simplicidade, limpeza, otimismo, inocência e estabilidade, sustentando a manutenção 

dos tons de simplificação, infantilização e regularidade/hábito. A cor rosa, por sua vez, 
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costuma ser vinculada à feminilidade, frivolidade e inocência, reiterando os tons de leveza, 

trivialidade/banalidade, paternalismo/machismo e condescendência. A escolha estratégica 

dessas cores, combinada com a claridade do estúdio, contribui para atenuar os diálogos hostis 

e os comentários maliciosos, retirando, deles, o sombrio, para impregná-los de fascínio e 

clareza: a maldade combina mais com a escuridão; não pode ser real se há tanta luz sobre ela. 

7.4.2 Análise intertextual sintagmática: procedimentos de tonalização 

Esta etapa da análise examina as relações entre o processo de tonalização e os de 

intertextualidade, observando de que maneira ocorre a recuperação ou a apropriação de outros 

textos que precedem ou sucedem a emissão em análise.  

Na emissão examinada, identificaram-se algumas referências intertextuais de âmbito 

cultural e midiático, embora boa parte dessas menções aluda aos próprios produtos do SBT. O 

próprio nome do quadro Bolsa família apropria-se de uma denominação que é referente a um 

programa de caráter social desenvolvido pelo governo brasileiro desde 2003. Por outro lado, 

no interior do quadro Bolsa Família, por exemplo, são exibidos exibe trechos do programa 

Pra ganhar é só rodar, veiculado na quarta-feira anterior (18.10.2017). Essas exibições não 

recorrem a telões no estúdio, mas direcionam-se diretamente ao telespectador, após chamada 

feita pelo apresentador, configurando-se como merchandisings dos produtos Baú da 

Felicidade e Jequiti, cujos prêmios são sorteados no programa de quarta-feira.  

O apresentador refere ainda outros produtos do SBT, sob a forma de citação direta ou 

via referência aos artistas a eles ligados, todos no ar atualmente: Jornal SBT Brasília, que 

vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h20min; Programa do Ratinho, que vai ao ar de 

segunda a sexta-feira, às 22h; Eliana, que vai ao ar aos domingos, às 15h; Esquadrão da 

moda, que vai ao ar aos sábados, às 20h30min, e; Levanta-te, quadro do próprio Programa 

Silvio Santos, que vai ao ar de maneira intercalada com outros quadros.  

Outro produto cultural mencionado através da utilização de seu personagem em uma 

das pegadinhas do quadro Câmeras escondidas é Chucky, da série de filmes Brinquedo 

assassino. Segundo a própria página do programa no site do SBT, a pegadinha foi 

desenvolvida em parceria com a Universal Pictures, detentora da marca, com o mesmo nome 

do filme que passaria a ser comercializado dois dias depois da data da emissão analisada, em 

24.10.2017. Ou seja, a referência funcionou, também, como merchandising do filme O culto 

de Chucky.  
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De certa forma, os tons configuradores das relações intertextuais de caráter 

sintagmático reiteram aqueles já identificados na análise intratextual. Em primeiro lugar, as 

referências a artistas e outros programas do SBT reforçam o tom de autoridade/superioridade 

pretendido pela produção. Porém, neste caso, o empoderamento não se restringe ao 

apresentador, deslocando-se para a emissora, capaz de produzir uma série de atrações próprias 

e contratar artistas e outros profissionais para conduzi-las. A forma de citação desses outros 

programas, via menção do apresentador ou integrante do elenco, como se ele(a) fosse 

conhecido(a) do telespectador assíduo do SBT, reforça, ainda, o tom de 

proximidade/familiaridade almejado pela emissão.  

Já a referência ao personagem Chucky é realizada no contexto de um chiste, o que 

atenua seu caráter originalmente tenso por remeter a uma série de filmes de terror: o 

telespectador sabe que se trata de um ator que ali está para pregar peças nos desavisados. Por 

isso, acomodado em seu sofá, apenas aguarda para rir do susto de alguém. Essa brincadeira, 

que faz parte das estratégias intertextuais de caráter sintagmático, está a serviço, portanto, da 

conferência e reiteração dos tons de infantilização, irreverência e, principalmente, leveza, que 

permeiam a emissão/programa. Eximindo-se da tarefa de suscitar análises, reflexões ou 

preocupações, a intenção do programa é entreter e divertir, sem complicações.   
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8 SEMELHANÇAS E DESSEMELHANÇAS: APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES 

TONAIS ENTRE OS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO DA TV GLOBO E DO SBT 

A presente seção, correspondente às Etapas VI e VII da metodologia proposta, 

apresenta uma análise comparativa dos resultados obtidos a partir da descrição das emissões 

dos programas de auditório selecionados para fazerem parte do corpus da pesquisa, com 

vistas a verificar os tons comuns configuradores dos programas de auditório, aqueles que 

identificam os programas, bem como aqueles que distinguem as produções da TV Globo das 

do SBT. 

8.1 LEVANTAMENTO DOS TONS PRESENTES NAS EMISSÕES DOS PROGRAMAS 

DE AUDITÓRIO ANALISADAS 

Esta etapa da análise recupera os resultados obtidos com o exame das emissões dos 

quatro programas de auditório pertencentes ao corpus, apresentando os tons a que recorrem 

(Quadro 8). Tendo em vista que as combinatórias tonais conferidas a um programa de 

televisão podem apresentar tons coerentes e compatíveis entre si, ou não, cabe então verificar 

se há compatibilidade e/ou incompatibilidade entre os tons atribuídos a essas produções.  

 

Quadro 8 – Tons identificados nas quatro emissões 

(continua) 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

  acolhimento   

agilidade agilidade agilidade  

assistencialismo    

autoridade/ 

superioridade 
autoridade/ superioridade 

autoridade/ 

superioridade 
autoridade/ superioridade  

 celebração   

condescendência condescendência condescendência  condescendência 

delicadeza    

desafio desafio desafio   desafio 

 deslumbramento deslumbramento  

   despreocupação 

determinação determinação determinação  

didatismo didatismo didatismo didatismo/detalhamento 

dignificação/respeito    

 divinização   

 doutrinação   

dramaticidade  dramaticidade  

 
enaltecimento/ 

valorização  

enaltecimento/ 

valorização 
 

 glamourização glamourização  
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Quadro 8 – Tons identificados nas quatro emissões  

(conclusão) 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

  idealização  

   infantilização 

informalidade informalidade informalidade informalidade 

 intimidação/advertência   

 

irreverência/ 

deboche/gozação/ 

sarcasmo/ironia 

 

irreverência/ 

deboche/gozação/ 

sarcasmo/ironia 

leveza leveza leveza leveza 

ludicidade ludicidade ludicidade ludicidade 

objetividade  objetividade  

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

   paternalismo/machismo 

  
popularização/ 

vulgarização 

popularização/ 

vulgarização 

 prepotência/presunção   

promocionalidade promocionalidade promocionalidade promocionalidade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

 reconhecimento   

 regularidade/hábito regularidade/hábito regularidade/hábito 

representatividade  representatividade representatividade representatividade 

 saudosismo   

seriedade seriedade   

   simplificação 

sutileza    

  trivialidade/banalidade trivialidade/banalidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

No caso do Caldeirão do Huck, a combinatória tonal adotada pela emissão sustenta-

se em relações de coerência, havendo uma afinidade entre os diferentes tons conferidos à 

produção. Há, por exemplo, uma proximidade entre os tons de assistencialismo, 

autoridade/superioridade, representatividade, determinação e promocionalidade, todos eles 

ligados à possibilidade de realização, por parte do apresentador, que comanda a emissão, de 

ações que beneficiam a alguém oriundo/residente em alguma localidade brasileira. Essas 

ações são colocadas em prática em uma atmosfera que combina os tons de delicadeza, 

sutileza, dignificação/respeito, seriedade, proximidade/familiaridade, demonstrando, assim, 

que o programa tenciona constituir-se como um espaço de consideração e respeito pelo outro, 

de maneira a ser associado a posturas politicamente corretas. Como, porém, não pode deixar 

de lado o entretenimento do telespectador, caracteriza-se também por uma combinatória que 

harmoniza os tons de leveza, informalidade, ludicidade, desafio e dramaticidade. De forma a 

tornar mais fácil a tarefa de assistir ao programa, combina, ainda, os tons de agilidade, 
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objetividade, participação/presencialidade, didatismo. Assim, a combinatória tonal atribuída 

ao programa de auditório Caldeirão do Huck se dá entre tons afins, caracterizando-se pela 

coerência. 

Já no caso do Domingão do Faustão, a combinatória tonal adotada pela emissão 

sustenta-se tanto em relações de coerência, havendo uma afinidade entre a maioria dos tons 

conferidos à produção, como em relações de incoerência, já que alguns tons convocados, em 

princípio, não são afins. Há, por exemplo, proximidade entre os tons de saudosismo, 

enaltecimento/valorização, promocionalidade, reconhecimento, celebração e 

condescendência, todos eles ligados à exaltação de artistas e produtos culturais, bem como 

outras mercadorias. Esse enaltecimento ocorre em uma atmosfera que combina os tons de 

deslumbramento, glamourização, divinização, representatividade e autoridade/superioridade, 

ligados ao apresentador, que comanda a emissão, e à própria TV Globo, que centralizam as 

funções de criação e promoção de celebridades e de produtos culturais/midiáticos e 

publicitários. Por outro lado, de forma um tanto dissonante, procura destituir a fama de seu 

caráter trivial, combinando, para isso, os tons de seriedade, prepotência/presunção, 

intimidação/advertência, doutrinação e determinação, demonstrando, com isso, que o 

programa tenciona constituir-se como um espaço de arte e cultura, de maneira a ser associado 

à discussão séria sobre posturas politicamente corretas no âmbito cultural-artístico-social. 

Esses tons, não obstante, são incoerentes com aquele de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, em especial quando ele se refere ao 

tratamento dado pelo apresentador aos seus colegas de produção, embora esse tom se 

harmonize com o propósito de entreter o telespectador, fundado nos tons leveza, ludicidade, 

informalidade, proximidade/familiaridade e desafio. Além disso, a emissão, no propósito de 

tornar mais simples a tarefa de assistir ao programa, recorre aos tons de agilidade, 

participação/presencialidade, didatismo e regularidade/hábito. Dessa forma, a combinatória 

tonal atribuída ao programa de auditório Domingão do Faustão se dá tanto pela recorrência a 

tons afins e coerentes entre si, como lança mão de tons dissonantes e incoerentes. 

No caso do Programa Raul Gil, a combinatória tonal adotada pela emissão sustenta-

se tanto em relações de coerência, havendo uma afinidade entre a maioria dos tons conferidos 

à produção, como em relações de incoerência, já que alguns tons convocados, em princípio, 

não são afins. Há, por exemplo, proximidade entre os tons de enaltecimento/valorização e 

idealização, voltados à exaltação daqueles que desejam ser reconhecidos como 

músicos/artistas, hoje ou no futuro. Essa espécie de consagração antecipada dos aspirantes a 
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artistas ocorre em uma atmosfera que combina os tons de acolhimento, 

proximidade/familiaridade e condescendência, escolhidos estrategicamente para amenizar a 

natureza competitiva dos quadros e frisar o valor de todos os que ali se apresentam, afamados 

ou não. O programa lança mão, ainda, dos tons de deslumbramento, glamourização, 

representatividade, autoridade/superioridade e promocionalidade, ligados ao apresentador 

que comanda a emissão, e à consolidação do programa como um espaço prestigiado para o 

lançamento e/ou divulgação de cantores/artistas. Como, porém, não pode deixar de lado o 

entretenimento do telespectador, caracteriza-se também por uma combinatória que harmoniza 

os tons de leveza, informalidade, ludicidade, desafio, dramaticidade e, de forma especial, 

trivialidade/banalidade e popularização/vulgarização, evidenciando que o programa pretende 

ater-se a questões ordinárias, sem muita relevância, não se propondo a realizar discussões 

mais aprofundadas. O tom de popularização/vulgarização, de certa forma, guarda relações de 

incoerência com outros tons reiterados na emissão, como os de proximidade/familiaridade e 

enaltecimento/valorização. Por outro lado, articula-se perfeitamente com o tom de 

regularidade/hábito, que aproxima o Programa Raul Gil dos modelos mais tradicionais de 

programas de auditório e contribui para simplificar a tarefa de assistir ao programa, 

combinando-se com tons de agilidade, participação/presencialidade, didatismo e 

objetividade. Dessa forma, a combinatória tonal atribuída ao Programa Raul Gil se dá tanto 

pela recorrência a tons afins e coerentes entre si, como lança mão de tons dissonantes e 

incoerentes. 

No Programa Silvio Santos, a combinatória tonal adotada pela emissão sustenta-se 

tanto em relações de coerência, havendo uma afinidade entre a maioria dos tons conferidos à 

produção, como em relações de incoerência, já que alguns tons convocados, em princípio, não 

são afins. Há, por exemplo, proximidade entre os tons de paternalismo/machismo, 

autoridade/superioridade, desafio e representatividade, ligados à soberania do apresentador, 

que comanda a emissão, ao tratamento do feminino, à sorte no jogo. Essas questões são 

abordadas em uma atmosfera que combina, de forma incoerente, esses tons com os de 

condescendência, proximidade/familiaridade, informalidade e despreocupação, 

estrategicamente escolhidos para atenuarem a natureza negativa do tom de 

paternalismo/machismo. A emissão lança mão, ainda, dos tons de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia e infantilização – voltados à sua consolidação 

como um espaço de alheamento da realidade –, que, combinados com os de leveza, 

ludicidade, trivialidade/banalidade e popularização/vulgarização – voltados para o 
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entretenimento do telespectador –, deixam claro que os realizadores não têm maiores 

preocupações com a assunção de posturas politicamente corretas e nem pretendem promover 

discussões mais aprofundadas sobre qualquer temática. Já o tom de regularidade/hábito 

aproxima o Programa Silvio Santos dos modelos mais tradicionais de programas de 

auditório, além de contribuir para tornar mais simples a tarefa de assistir ao programa, em 

harmonia com os tons de participação/presencialidade, simplificação e 

didatismo/detalhamento. Dessa forma, a combinatória tonal atribuída ao Programa Silvio 

Santos se dá tanto pela recorrência a tons afins e coerentes entre si, como lança mão de tons 

dissonantes e incoerentes.  

8.2 LEVANTAMENTO DOS TONS REITERADOS NAS EMISSÕES DOS PROGRAMAS 

DE AUDITÓRIO ANALISADAS 

Esta etapa da análise recupera o levantamento realizado na seção anterior, com vistas a 

verificar os traços tonais reiterados nas emissões dos programas de auditório analisadas.  

A comparação entre os tons atribuídos às emissões dos programas de auditório 

Caldeirão do Huck, Domingão do Faustão, Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos 

possibilita a identificação dos tons nelas reiterados. O Quadro 9, apresentado na sequência, 

permite visualizar os tons presentes em todas as emissões analisadas, podendo contribuir para 

sua identificação como produtos pertencentes ao mesmo subgênero, independentemente do 

programa e da emissora que os veicula.  

As emissões dos quatro programas de auditório analisadas apresentam, em suas 

combinatórias tonais, a reiteração dos tons de: autoridade/superioridade, que produz efeitos 

de sentido de ascendência, competência, força e poder, conferidos tanto ao apresentador 

quanto ao programa e à emissora que o veicula; condescendência, que produz efeitos de 

sentido de benevolência e tolerância para com os sujeitos participantes do programa, bem 

como de satisfação no que concerne aos seus desejos e intenções; desafio, que produz efeitos 

de sentido de competitividade e superação, característicos de muitos dos quadros dos 

programas de auditório; didatismo, que produz efeitos de sentido de domínio absoluto do 

conhecimento, por parte do apresentador, que então o transmite aos demais participantes, à 

plateia e ao telespectador, que passam a dispor das informações necessárias à compreensão do 

modo de atuação e dos conteúdos veiculados nos programas; leveza e ludicidade, que 

produzem efeitos de sentido de brincadeira, divertimento, fantasia; proximidade/familiaridade 

e informalidade, que produzem efeitos de sentido de intimidade entre apresentador, 
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participantes da emissão (convidados e plateia) e telespectadores; 

participação/presencialidade, que produz efeitos de sentido de simultaneidade entre 

gravação/exibição e de unidade à totalidade do texto; promocionalidade, que produz efeitos 

de sentido de importância, destaque e consagração para mercadorias/empresas e para os 

programas/atores/emissoras; representatividade, que produz efeitos de sentido de abrangência 

e presença em todo o território nacional, quer pela diversidade de origem dos convidados e da 

plateia, quer pelo âmbito de atuação da emissora.   

 

Quadro 9 – Tons reiterados nas quatro emissões 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

autoridade/ 

superioridade 

autoridade/ 

superioridade 

autoridade/ 

superioridade 

autoridade/ 

superioridade  

condescendência condescendência condescendência condescendência 

desafio desafio desafio desafio 

didatismo didatismo didatismo didatismo/ detalhamento 

informalidade informalidade informalidade informalidade 

leveza leveza leveza leveza 

ludicidade ludicidade ludicidade ludicidade 

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

participação/ 

presencialidade 

promocionalidade promocionalidade promocionalidade promocionalidade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

proximidade/ 

familiaridade 

representatividade representatividade representatividade representatividade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

O privilégio a esses tons, presentes nas combinatórias tonais empregadas pelos 

realizadores das emissões dos programas analisadas, bem como a adoção de variadas 

estratégias para a sua reiteração indicam a preocupação dos produtores em distrair e seduzir 

dos telespectadores, bem como motivá-los a consumirem tanto as mercadorias e serviços 

anunciados em seus espaços como os produtos ofertados nas grades de programação das 

próprias emissoras. Apontam, além disso, para o propósito dos produtores de possibilitar que 

os telespectadores se vejam representados e se identifiquem com os participantes e a plateia, 

na medida em que esses sujeitos, aparentemente, vivenciam questões semelhantes às suas e 

encontram uma solução para elas no decorrer do programa, bem como identifiquem o 

apresentador/programa/emissora como capaz de solucionar os seus problemas ou realizar seus 

desejos. Considerando que esses programas são mais populares, os tons privilegiados indicam 

que os realizadores buscam tornar o texto dos programas coerente, contínuo, descomplicado, 
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autoexplicativo, de forma a convocar e fazer com que seu público-alvo compreenda seus 

conteúdos na totalidade.  

Os tons são, assim, selecionados pelos produtores, como se pode ver, de forma a 

atender a esses propósitos, que caracterizam a realização dos programas de auditório. Assim, 

o levantamento realizado possibilita não só afirmar que esses tons, reiterados em todas as 

emissões analisadas, fazem parte do paradigma dos programas de auditório, mas, mais do que 

isso, que as intenções que eles expressam servem de base na definição dos demais tons 

adotados pelos programas analisados. 

Embora se tenham analisado aqui emissões únicas de apenas quatro programas de 

auditório de somente duas emissoras brasileiras, é bastante provável, ou, no mínimo, possível, 

que esses mesmos tons se façam presentes em outras emissões desses mesmos programas, em 

outros programas desse subgênero dessas mesmas emissoras, e em programas de outras 

emissoras – minimizados ou enfatizados, dependendo da gradação definida por seus 

realizadores, bem como harmonizados e compatibilizados com outros tons, diferentes 

daqueles que caracterizam e distinguem as emissões analisadas nesta tese.  

Não se pode ignorar, porém, outros tons que são bastante reiterados nas emissões 

analisadas, embora nem sempre estejam presentes em todas elas. Os tons de determinação, 

agilidade e regularidade/hábito, por exemplo, são reiterados em três das quatro emissões 

(Quadro 10). Cabe, não obstante, referir que a reiteração de um mesmo tom em dois 

programas de uma emissora e somente em um programa de outra é avaliado, na sequência 

(8.5), como um sinal de distinção entre as emissoras.  

 

Quadro 10 – Tons reiterados em três emissões 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

agilidade agilidade agilidade  

determinação determinação determinação  

 regularidade/ hábito regularidade/ hábito regularidade/ hábito 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Os tons de enaltecimento/valorização, glamourização, deslumbramento, 

dramaticidade, objetividade e irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia são reiterados 

em duas – uma da TV Globo, uma do SBT – das quatro emissões (Quadro 11).  

A presença desses tons em ambas as emissoras, em quantidade equivalente, indica que 

os realizadores compartilham do propósito de adotar, pelo menos em parte de seus programas 
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de auditório, variadas estratégias que tencionam manter a atenção dos telespectadores pela 

exaltação de artistas por eles admirados, a maioria deles integrante ou ex-integrante dos 

próprios quadros de funcionários das emissoras, ou cantores famosos. 

 

Quadro 11 – Tons reiterados em duas emissões: uma da TV Globo e uma do SBT 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

 deslumbramento deslumbramento  

dramaticidade  dramaticidade  

 
enaltecimento/ 

valorização 

enaltecimento/ 

valorização 
 

 glamourização glamourização  

 

irreverência/ 

deboche/gozação/ 

sarcasmo/ironia 

 

irreverência/ 

deboche/gozação/ 

sarcasmo/ironia 

objetividade  objetividade  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Para distraírem, empolgarem e emocionarem o espectador, promovem situações que 

envolvem obstáculos e desafios a serem superados, sem delongas ou embromação, para o 

alcance do objetivo. E, para que o telespectador não se engane quanto à 

relevância/irrelevância do que se apresenta diante dele, lances de atrevimento e deboche 

elucidam: qualquer discussão presenciada é, não obstante, superficial, tendo por propósito 

entretê-lo.  

8.3 APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES TONAIS ENTRE AS EMISSÕES DOS 

PROGRAMAS DE AUDITÓRIO DA TV GLOBO ANALISADAS 

Esta etapa apresenta o levantamento dos tons comuns a ambas as emissões dos 

programas de auditório da TV Globo– exceto aqueles reiterados em todas as emissões 

analisadas –, seguido daquele que registra os tons particulares de cada uma dessas produções.  

As emissões dos programas de auditório Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão 

estudadas adotam combinatórias tonais que reiteram alguns tons. O Quadro 12, apresentado 

na sequência, destaca aqueles tons que, por serem comuns às duas emissões, podem contribuir 

para uma aproximação entre os dois programas, identificando-os, em princípio, como 

produtos pertencentes a uma mesma emissora, a TV Globo.  

O privilégio a esses tons empregados nas combinatórias tonais atribuídas pelos 

realizadores das emissões dos programas da TV Globo indica a preocupação da emissora com 
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a sedução do telespectador por ela habituado a uma estética televisual dinâmica, cujo olhar 

precisa ser constantemente surpreendido por novas atrações, imagens e figurinos (agilidade), 

e, além disso, tende a dispensar tanto o espalhafato quanto a formalidade exagerada no vestir 

e no falar (informalidade). Aponta ainda para o propósito dos produtores de envolver os 

telespectadores com a possibilidade de vivenciarem, via tela, as narrativas relativas ao alcance 

de diferentes objetivos (determinação).   

 

Quadro 12 – Tons próximos/reiterados nas emissões da TV Globo 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão 

agilidade agilidade 

delicadeza  

determinação determinação 

dignificação/respeito  

 doutrinação 

 intimidação/advertência 

informalidade informalidade 

seriedade seriedade 

sutileza  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Fica bastante clara, ainda, a preocupação dos realizadores da TV Globo com a 

conferência de tons relacionados a modos de proceder que se refiram a valores como respeito, 

nobreza, grandeza moral, chamando a atenção, de certa forma, para esses princípios – de 

maneira a refletir a atitude do telespectador ou, então, a orientá-lo. Considera-se importante, 

assim, destacar aqui o tom de seriedade, identificado em ambas as emissões, articulado a 

outros tons que, embora não se repitam nas emissões, apresentam coerência. São eles: os tons 

de delicadeza, dignificação/respeito e sutileza, do Caldeirão do Huck, manifestos, 

principalmente, pela demonstração de interesse de Luciano Huck quanto às situações 

relatadas, bem como pela dispensa do sensacionalismo e da ridicularização; os tons de 

doutrinação e intimidação/advertência, do Domingão do Faustão, conferidos, 

especialmente, via fala de Fausto Silva sobre o comportamento dos artistas.  

A presença desses tons nas combinatórias das emissões analisadas sugere, de certa 

forma, um posicionamento, ou uma disposição, que estaria relacionada a efeitos de sentido de 

relevância, tendo por finalidade a consideração do telespectador ao que está sendo enunciado, 

inscrevendo esses programas, em alguns aspectos, junto ao eixo seriedade – sobriedade – 

espirituosidade – ludicidade. Essa disposição maior à seriedade parece, em princípio, 

constituir um traço comum às emissões da TV Globo analisadas.  
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As emissões dos programas de auditório Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão 

estudadas adotam, também, alguns tons que contribuem para a distinção entre eles. O 

Quadro 13, apresentado na sequência, destaca os tons que, em princípio, são particulares de 

cada produção. 

 

Quadro 13 – Tons peculiares das emissões da TV Globo 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão 

assistencialismo  

 celebração 

delicadeza  

 deslumbramento 

dignificação/respeito  

dramaticidade  

 doutrinação 

 glamourização 

 intimidação/advertência 

 
irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia/ 

sarcasmo/ironia 

 divinização 

objetividade  

 prepotência/presunção 

 reconhecimento 

 regularidade/hábito 

sutileza  

 saudosismo 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

A combinatória tonal adotada na emissão do programa de auditório Caldeirão do 

Huck estudada apresenta, como distintivos, relativamente ao programa de auditório 

Domingão do Faustão, os tons de assistencialismo, dramaticidade, delicadeza, 

dignificação/respeito, sutileza e objetividade. Esses tons são mobilizados de forma 

consistente com o objetivo da emissão, concentrada na realização de sonhos e na mudança de 

vida daqueles que participam da produção. Os tons de assistencialismo e dramaticidade são 

centrais no desenvolvimento de toda a emissão: as diferentes adversidades vividas pelos 

participantes são expostas e solucionadas pelo programa. Essa exposição ocorre lançando mão 

dos tons de delicadeza, dignificação/respeito e sutileza, bastante concentrados na figura do 

apresentador, mas denotados também pelas escolhas feitas pela produção na captação e edição 

de imagens, depoimentos, etc. Embora os problemas e desejos dos participantes sejam 

escancarados em rede nacional, o telespectador observa, nessas narrativas, um tratamento 

generoso, digno, sensível. O tom de objetividade que perpassa toda a emissão indica que não 

há espaço para a embromação: o que se busca é a solução dos problemas.  
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Fica bastante evidente que o programa de auditório Domingão do Faustão desenvolve 

sua combinatória tonal sem privilegiar os tons mencionados acima. Embora possa apresentar 

sinais de alguns deles, como no caso do de dramaticidade, não se pode dizer que eles sejam 

característicos de sua identidade como programa. O tom de assistencialismo é o que apresenta 

maior distância da combinatória tonal do Domingão do Faustão: essa constatação é deveras 

coerente com o fato de que assistencialismo vem a ser o tom principal do Caldeirão do Huck 

e, nessa perspectiva, atua fortemente em sua distinção frente ao Domingão do Faustão.    

O programa de auditório Domingão do Faustão apresenta, como distintivos, 

relativamente ao programa de auditório Caldeirão do Huck, os tons de reconhecimento, 

celebração, enaltecimento/valorização, glamourização, deslumbramento, divinização, 

saudosismo, prepotência/presunção, intimidação/advertência, doutrinação, 

regularidade/hábito e irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia. Esses tons são 

mobilizados de forma consistente com o objetivo da emissão, concentrada na reiteração do 

valor da fama, da glória, do reconhecimento, da exposição na tela da TV Globo. Os tons de 

deslumbramento, divinização e enaltecimento/valorização são centrais no desenvolvimento 

da emissão: todo o programa gira em torno da apresentação/alusão a atores, diretores e 

telenovelas da TV Globo, além de peças teatrais, fotógrafos, fotografias, músicos, músicas, 

CDs, DVDs, escritores e livros, que gozam de fama atualmente ou em épocas passadas. Esses 

tons são bastante concentrados no apresentador, que também controla a conferência dos tons 

de saudosismo, reconhecimento e celebração à emissão, embora todo um conjunto de 

referências intertextuais seja também acionado para reiterá-los. Outros tons bastante 

singulares do Domingão do Faustão – prepotência/presunção, intimidação/advertência e 

doutrinação – têm relação com o posicionamento do programa como uma espécie de 

educandário, em que Faustão não só pretende educar o telespectador e o futuro artista sobre 

como, na sua opinião, deveriam nutrir sua cultura ou construir qualidades morais necessárias à 

profissão de ator ou intérprete, como também tenciona julgar e definir quem, dentre tantos, 

deve figurar como grande estrela midiática. Esses tons contrastam com outro, também 

característico da emissão, o de irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia: os valores 

recomendados aos demais nem sempre orientam o próprio apresentador. Mas o tom de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia afina-se com as características dos modelos 

mais tradicionais dos programas de auditório, e com as características do próprio Domingão 

do Faustão, desde seus primórdios, guardando coerência, portanto, com o tom de 

regularidade/hábito.  
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Fica bastante claro que o programa de auditório Caldeirão do Huck desenvolve sua 

combinatória tonal sem privilegiar os tons mencionados acima. O recém mencionado 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia, por exemplo, é preterido na emissão em 

benefício de outros tons, como delicadeza e sutileza. E, embora seja possível fazer 

aproximações entre alguns tons – por exemplo, entre dramaticidade, do Caldeirão, e 

condescendência, do Domingão –, eles apresentam características diferentes e, portanto, não 

poderiam ser substituídos na análise de um ou de outro programa. Os tons de saudosismo, 

reconhecimento, celebração e enaltecimento/valorização estão bastante distantes da 

combinatória tonal adotada pelo Caldeirão do Huck, e são também os tons principais do 

Domingão do Faustão: conjuntamente com os de deslumbramento e divinização, atuam 

fortemente em sua distinção frente ao Caldeirão do Huck. 

8.4 APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES TONAIS ENTRE AS EMISSÕES DOS 

PROGRAMAS DE AUDITÓRIO DO SBT ANALISADAS 

Esta etapa apresenta o levantamento dos tons comuns a ambas as emissões dos 

programas de auditório do SBT– exceto aqueles reiterados em todas as emissões analisadas –, 

seguido daquele que registra os tons particulares de cada uma dessas produções.  

As emissões do Programa Raul Gil e do Programa Silvio Santos estudadas adotam 

combinatórias tonais que reiteram alguns tons. O Quadro 14, exposto na sequência, destaca os 

tons que, por serem comuns às duas emissões analisadas, podem contribuir para uma 

aproximação entre os dois programas, identificando-os, em princípio, como produtos de uma 

mesma emissora, o SBT. 

O privilégio a esses tons nas combinatórias tonais atribuídas pelos realizadores das 

emissões dos programas do SBT indica a preocupação dessa emissora com a sedução do 

telespectador, investindo no simples entretenimento, em detrimento de maior complexidade 

ou profundidade (trivialidade/banalidade): o objetivo é divertir, e não, inquietar o 

telespectador. Os produtores, assim, apostam em uma fórmula de divertimento que lança mão 

da farta exibição de bumbuns femininos sacolejantes, gravados especialmente em contre-

plongée, no Programa Raul Gil, bem como da exposição das mulheres como protagonistas 

ou vítimas de deboches, polêmicas, rixas ou assédio, retratadas como pessoas levianas, 

invejosas, dependentes, vítimas bajuladoras dos galanteios do apresentador, no Programa 

Silvio Santos (popularização/vulgarização). Além disso, os realizadores buscam 

proporcionar, ao telespectador, uma certa segurança, a partir da reiteração da oferta de 
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programas que atendem ao mesmo tipo de configuração/atrações/atitudes com que o 

espectador está habituado (regularidade/hábito).  

 

Quadro 14 – Tons reiterados nas emissões do SBT 

Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

popularização/vulgarização popularização/vulgarização 

regularidade/hábito regularidade/hábito 

trivialidade/banalidade trivialidade/banalidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Fica bastante clara, assim, a preocupação dos realizadores do SBT com a conferência 

de tons que estão relacionados ao entretenimento despreocupado e descompromissado do 

telespectador. Basta, a ele, somente deixar-se levar, embora talvez tenha consciência de que 

precisará retornar à realidade ao término do final de semana.   

A presença dos tons de popularização/vulgarização e trivialidade/banalidade nas 

combinatórias das emissões analisadas sugere, de certa forma, um posicionamento, ou uma 

disposição, que estaria relacionada a efeitos de sentido de irrelevância – tendo por finalidade 

o mero entretenimento do enunciatário –, e a efeitos de sentido de mesmice e banalidade – 

tendo por finalidade a neutralização das tensões –, inscrevendo esses programas, em alguns 

aspectos, junto ao eixo trivialidade – não sobriedade – gozação – ludicidade. Essa disposição 

maior à trivialidade/banalidade e à gozação parece, em princípio, constituir um traço 

distintivo das emissões do SBT analisadas.  

As emissões dos Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos estudadas adotam, 

também, alguns tons que contribuem para a distinção entre elas. O Quadro 15, apresentado na 

sequência, destaca os tons que, em princípio, são particulares de cada produção. 

A combinatória tonal adotada na emissão do Programa Raul Gil apresenta, como 

distintivos, relativamente ao Programa Silvio Santos, os tons de acolhimento, 

enaltecimento/valorização, glamourização, idealização, deslumbramento, dramaticidade, 

agilidade e objetividade. Esses tons são mobilizados de forma consistente com o objetivo da 

emissão, concentrada na oferta de um espaço para a apresentação de pessoas comuns que têm 

talento para a música, dando a elas uma chance para se mostrarem/revelarem. Os tons de 

enaltecimento/valorização e idealização são centrais no desenvolvimento de toda a emissão: 

as atividades giram em torno de performances variadas apresentadas pelos participantes dos 

quadros que, em grande parte, imitam/homenageiam seus ídolos, esperando, um dia, serem 



270 

 

famosos como eles. Nessa perspectiva, são também reiterados os tons de glamourização e 

deslumbramento: para que ocorram, há toda uma preparação do ambiente e dos próprios 

competidores, que, basicamente, cantam, dançam e são avaliados pela plateia ou jurados. O 

caráter de apreciação constante, presente nos quadros, reitera os tons de desafio e 

dramaticidade. O tratamento dispensado aos participantes, por sua vez, confere à emissão um 

outro tom central, o de acolhimento, reiterado em grande parte pela atuação do apresentador. 

Os tons de objetividade e agilidade que perpassam a emissão livram-na da embromação e do 

marasmo, embora o apresentador sempre reserve tempo para abraços e palavras de incentivo 

aos participantes, reiterando o tom de acolhimento.   

 

Quadro 15 – Tons peculiares das emissões do SBT 

Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

acolhimento   

agilidade  

 despreocupação 

deslumbramento  

dramaticidade  

enaltecimento/valorização  

glamourização  

idealização  

 infantilização 

 
irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia/ 

sarcasmo/ironia 

objetividade  

 paternalismo/machismo 

 simplificação 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Fica bastante evidente que o Programa Silvio Santos desenvolve sua combinatória 

tonal sem privilegiar os tons mencionados acima. Mesmo que apresente traços de alguns 

deles, como no caso dos tons de glamourização e deslumbramento, não se pode dizer que eles 

sejam característicos de sua identidade como programa. E, embora o tom de 

didatismo/detalhamento, presente no Programa Silvio Santos, possa dar a falsa impressão de 

que haveria interesse/valorização nas histórias/opiniões dos participantes desse programa, 

sugerindo uma aproximação com os tons de enaltecimento/valorização e acolhimento, são 

justamente esses últimos os tons que, segundo se avalia aqui, estão mais distantes da 

combinatória tonal adotada pelo Programa Silvio Santos. Com efeito, são eles os tons 

principais do Programa Raul Gil e, conjuntamente com os de agilidade e objetividade, 

atuam fortemente em sua distinção frente ao Programa Silvio Santos. 
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O Programa Silvio Santos apresenta, como distintivos, relativamente ao Programa 

Raul Gil, os tons de paternalismo/machismo, despreocupação, simplificação, infantilização e 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia. Esses tons são mobilizados de forma 

consistente com o objetivo da emissão, concentrada unicamente no propósito de entreter, 

divertir, abstrair. O tom de paternalismo/machismo é central no desenvolvimento da emissão: 

todo o programa gira em torno da discussão conservadora dos papeis e funções a serem 

assumidas pelas mulheres e do enaltecimento de Silvio Santos como 

herói/ídolo/protetor/esbanjador. Esse tom é bastante concentrado no apresentador, que 

também controla a conferência do tom de despreocupação, igualmente central na emissão, 

evidenciando que, no Programa Silvio Santos, sobra tempo para jogar conversa fora, falar de 

amenidades. Coerentemente, os tons de simplificação e infantilização reforçam o 

posicionamento do programa como um espaço que, em boa parte de seu desenvolvimento, 

chega a ser caricato, burlesco, uma espécie de esquete humorística descomplicada e 

irrelevante. Esses tons combinam bem com outro, também característico da emissão, o de 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia: os deboches, polêmicas, rixas e brincadeiras 

ao longo da emissão evidenciam que o programa não tem preocupação com discussões mais 

profundas ou complexas ou com a apologia a valores como respeito, nobreza, grandeza moral, 

visto que sua finalidade é o simples entretenimento do telespectador, podendo, para isso, 

apelar, inclusive, para a zombaria e o escárnio. 

Fica bastante claro que o Programa Raul Gil desenvolve sua combinatória tonal sem 

privilegiar os tons mencionados acima.  Uma aproximação possível poderia ser feita entre os 

tons infantilização, do Programa Silvio Santos e idealização, do Programa Raul Gil, mas 

eles apresentam características diferentes e, portanto, não poderiam ser substituídos na análise 

de um ou de outro programa. Os tons de paternalismo/machismo e despreocupação estão 

bastante distantes da combinatória tonal adotada pelo Programa Raul Gil, e são também os 

tons principais do Programa Silvio Santos, atuando fortemente na distinção entre os dois 

programas.  

8.5 DISTINÇÕES TONAIS ENTRE AS EMISSÕES DOS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO 

DA TV GLOBO E DO SBT ANALISADAS 

Esta etapa da análise realiza uma comparação entre os tons reiterados nas emissões 

dos programas de auditório da TV Globo com aqueles reiterados nas emissões do SBT, com 
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vistas a identificar os traços tonais que, em princípio, distinguem as produções das duas 

emissoras.  

Conforme já se antecipou na seção 8.2, alguns tons foram identificados como parte das 

combinatórias das duas emissões de uma das emissoras e parte da combinatória tonal de 

apenas uma emissão de outra (Quadro 10). Assumindo que essa diferença é um sinal de 

distinção entre as emissoras, os tons de agilidade e determinação estariam mais relacionados 

às produções da TV Globo do que às do SBT, visto que são reiterados nos dois programas da 

TV Globo e somente no Programa Raul Gil, do SBT. O tom de regularidade/hábito estaria, 

por outro lado, mais relacionado às produções do SBT, visto que é reiterado nos dois 

programas dessa emissora, enquanto, na TV Globo, aparece somente no Domingão do 

Faustão. 

As combinatórias tonais privilegiadas pela TV Globo, com uma maior presença dos 

tons de agilidade e determinação, estariam, assim, mais inclinadas: ao encorajamento do 

esforço dos participantes dos quadros em busca da superação de seus próprios limites ou à 

superação dos desafios propostos, convidando o telespectador a ver representados, na tela, os 

seus próprios sonhos e busca de realização; e à utilização de variados recursos expressivos 

para driblar a embromação, evitando, assim, que o telespectador se entedie. A combinatória 

tonal adotada pelo Programa Silvio Santos apresenta-se como a mais distante dessa 

disposição, visto que, embora o tom de desafio esteja presente na emissão analisada, ele não 

se articula ao de determinação: as premiações cedidas independem da performance/esforço 

dos participantes – convidando o telespectador a confiar no acaso e na sorte para superar uma 

realidade que pode ser bastante dura. O apresentador adota, ainda, uma postura relaxada, 

ficando bastante claro que há tempo de sobra para jogar conversa fora. Essa estratégia, 

embora torne moroso o programa, reforça ao telespectador o sentido de que aquele é um 

espaço de fruição, de despreocupação.  

As combinatórias tonais privilegiadas pelo SBT, com uma maior presença do tom de 

regularidade/hábito, estariam mais alinhadas à reafirmação do modelo clássico dos 

programas de auditório, garantindo o atendimento das expectativas dos telespectadores que 

buscam acompanhar propostas mais populares de entretenimento. A combinatória tonal 

adotada pelo Caldeirão do Huck apresenta-se como a mais distante dessa disposição geral – 

embora se saiba que o programa mantenha regularidade em seus quadros e coerência com seu 

formato –, já que a emissão fica afastada, em parte, daqueles formatos mais antigos de 

programas de auditório, privilegiando quadros que mesclam entrevistas, reportagens e outras 

atividades externas aos estúdios.   
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Embora as considerações recém apresentadas sejam relevantes no que diz respeito à 

distinção tonal entre as emissões da TV Globo e do SBT analisadas, é provável que a 

dessemelhança maior esteja mais relacionada àqueles tons que, presentes em uma emissora, 

estão ausentes na outra (Quadro 16).  

 

Quadro 16 – Tons distintivos da TV Globo e do SBT 

Caldeirão do Huck Domingão do Faustão Programa Raul Gil Programa Silvio Santos 

delicadeza    

 intimidação/ advertência   

dignificação/ respeito    

 doutrinação   

seriedade seriedade   

  
popularização/ 

vulgarização 

popularização/ 

vulgarização 

sutileza    

  trivialidade/banalidade trivialidade/banalidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas análises realizadas. 

 

Na análise das aproximações tonais entre as emissões dos programas de auditório da 

TV Globo, destacaram-se, como privativos dessa emissora, além do tom de seriedade, aqueles 

tons que guardam relações de coerência entre-programas: os tons delicadeza, 

dignificação/respeito e sutileza, do Caldeirão do Huck, e doutrinação e 

intimidação/advertência, do Domingão do Faustão. A reiteração desses tons nos dois 

programas indica a preocupação dos realizadores com a referência a princípios e atitudes de 

respeito, nobreza, grandeza moral, despreconceito, contemplando discussões que vêm sendo 

tratadas com cada vez mais ênfase na sociedade brasileira. Não identificados nas emissões do 

SBT analisadas, esses tons, combinados ao de seriedade, ficam bastante distantes dos 

programas do SBT, em especial do Programa Silvio Santos, pela conferência de tons como, 

por exemplo, paternalismo/machismo, que indica que os realizadores do SBT têm o propósito 

de poupar o telespectador de preocupações com o politicamente correto, insinuando que, no 

espaço lúdico dos programas, quase tudo é permitido. 

Na análise das aproximações tonais entre as emissões dos programas de auditório do 

SBT, destacaram-se, como privativos dessa emissora, os tons de popularização/vulgarização 

e trivialidade/banalidade. A reiteração desses tons em ambos os programas indica o propósito 

dos realizadores de seduzir e entreter o telespectador, embora a diversão seja obtida, por 

vezes, via exposição ou desvalorização das mulheres, do feio, do pobre. Não identificados nas 

emissões da TV Globo analisadas, esses tons, em especial popularização/vulgarização, ficam 

ainda mais distantes pela conferência dos tons de delicadeza, dignificação/respeito, sutileza, 
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doutrinação e intimidação/advertência, que indicam que os realizadores da TV Globo têm o 

propósito de discutir/manifestar valores, aconselhar e criticar àqueles que não guiam suas 

atitudes por esses princípios.  

As comparações realizadas entre as emissões analisadas da TV Globo e do SBT 

indicam uma distinção maior justamente no que diz respeito à disposição revelada nas 

diferentes combinatórias tonais presentes nas produções. Enquanto a disposição dos 

programas da TV Globo parece estar relacionada à produção de efeitos de sentido de 

relevância, visando a consideração do telespectador ao que está sendo enunciado, a disposição 

dos programas do SBT parece estar relacionada a efeitos de sentido de irrelevância, mesmice 

e banalidade, tendo por finalidade o mero entretenimento do enunciatário e a neutralização 

das tensões.  

A partir disso, fica evidente que as emissões da TV Globo inscrevem-se, em maior 

grau, junto ao eixo seriedade – sobriedade – espirituosidade – ludicidade, enquanto as 

emissões do SBT inscrevem-se, em maior grau, junto ao eixo trivialidade – não sobriedade – 

gozação – ludicidade (Figura 60). 

Assim, uma maior disposição à seriedade e à sutileza parece, em princípio, constituir 

um traço comum às emissões dos programas da TV Globo, enquanto uma disposição maior à 

trivialidade e à gozação parece constituir um traço distintivo das emissões dos programas do 

SBT. 

 

Figura 60 – Representação das emissoras na categoria tonal disposição 

 

Fonte: Adaptado de Duarte (2005) para representar os resultados alcançados. 
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8.4 OBSERVAÇÕES GERAIS 

A análise das emissões dos programas de auditório Caldeirão do Huck e Domingão 

do Faustão, da TV Globo, Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos, do SBT, 

possibilita algumas ponderações relacionadas à função desempenhada pelo tom na distinção 

de diferentes produtos televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os programas de 

auditório –, bem como no processo de distinção identitária de programas de uma mesma 

emissora de televisão. Essas ponderações são apresentadas na sequência.  

- Os tons que fazem parte das principais expectativas sociais concernentes ao 

paradigma dos programas de auditório – além do de leveza, os de informalidade, ludicidade, 

popularização, trivialidade/banalidade – estão presentes em boa parte das emissões 

analisadas, embora nas emissões dos programas da TV Globo, por exemplo, os tons de 

popularização e trivialidade/banalidade, estreitamente relacionados ao paradigma desse tipo 

de produção, percam espaço para outros tons, em direção a efeitos de sentido de mais 

relevância dos conteúdos abordados. A estratégia da TV Globo, de minorar, pelo menos nas 

emissões estudadas, a importância desses tons nos programas de auditório, pode ter relação 

com um desejo do canal de politizar seus conteúdos, em direção a algum reconhecimento de 

sua contribuição à sociedade brasileira, ou com o posicionamento dos apresentadores, que se 

utilizam do espaço que detêm para se manifestarem sobre questões nas quais, possivelmente, 

acreditam – com o aval da TV Globo. Mas é também bastante provável que a emissora, a 

partir da leitura da sociedade brasileira atual, entenda ser importante o tratamento de 

temáticas sociais, culturais, éticas, para atender às expectativas e manter fieis seus 

telespectadores, tendo em vista a sua própria sobrevivência.   

- Os tons que fazem parte ainda do paradigma dos programas de auditório, segundo os 

resultados encontrados, são os de autoridade/superioridade, desafio, condescendência, 

didatismo, participação/presencialidade, representatividade, informalidade, 

proximidade/familiaridade e promocionalidade. Nessa perspectiva, os programas de auditório 

caracterizam-se por serem produtos realizados para facilitar a compreensão dos 

telespectadores (participação/presencialidade, didatismo), que, provavelmente, mais do que 

produções de outros subgêneros, tenciona que os telespectadores se sintam próximos daqueles 

personagens das demais atrações e dos bastidores da emissora, bem como de seus ídolos 

(informalidade, proximidade/familiaridade, promocionalidade). Além disso, são programas 

que querem ser reconhecidos pelo telespectador por sua capacidade de solucionar problemas, 

realizar sonhos, abrir portas, devido ao seu poder econômico, técnico/tecnológico e de 
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influência, bem como ao seu alcance no território brasileiro (representatividade, 

autoridade/superioridade, desafio, condescendência).  

- Os tons que fazem parte do paradigma dos programas de auditório reiterados em 

todas as emissões analisadas independem da disposição adotada. Assim, os tons de leveza, 

representatividade, autoridade/superioridade, desafio, condescendência, didatismo, 

participação/presencialidade, informalidade, proximidade/familiaridade, promocionalidade 

funcionam tanto no contexto de combinatórias voltadas à seriedade, quanto no daquele de 

combinatórias voltadas à gozação. A reiteração desses tons, portanto, ocorre em harmonia 

com aqueles tons que estão mais comprometidos com a distinção entre programas de 

auditório. Mais do que isso, as análises mostraram que as intenções que guiam a definição 

desses tons constituem a base utilizada na definição dos demais tons adotados pelas emissões 

analisadas. 

- Os tons principais guardam estreita relação com os temas dos programas, mas, por si 

sós, não definem a disposição a ser adotada em direção a uma maior seriedade ou gozação, 

embora tenham influência sobre ela. Assim, os tons de dramaticidade e assistencialismo, 

centrais na condução dos temas do Caldeirão do Huck, apontam para uma disposição de 

maior seriedade, amenizada pela conferência do tom de leveza. Já os tons de 

enaltecimento/valorização/idealização, centrais na condução dos temas do Programa Raul 

Gil, poderiam apontar igualmente para uma disposição de maior seriedade, mas, no caso 

desse programa de auditório, voltam-se, estrategicamente, à trivialidade/banalidade.  

 - Os tons principais guardam estreita relação com os temas e objetivos do programa e, 

por serem bastante particulares, apresentam maior peso na distinção entre programas de 

mesmo subgênero em comparação com outros tons identificados nas análises. Assim, o tom 

de paternalismo/machismo, central no Programa Silvio Santos, está em consonância com os 

temas do programa, que se voltam à discussão conservadora dos papeis e funções a serem 

assumidas pelas mulheres e ao enaltecimento de Silvio Santos como 

herói/ídolo/protetor/esbanjador. Os tons de deslumbramento e divinização, centrais no 

Domingão do Faustão, estão igualmente em sintonia com os temas que se voltam à 

apresentação/alusão a atores, diretores e telenovelas da TV Globo, além de peças teatrais, 

fotógrafos, fotografias, músicos, músicas, escritores, livros, famosos atualmente ou em épocas 

passadas. 

- A deliberação sobre o tom confere ao texto produzido um caráter interpelativo, 

visando ao engajamento do telespectador, em razão do que, cabem, aqui, algumas reflexões. 
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Por exemplo, se um tom precisa ser reconhecido e apreciado pelo telespectador, que adere ao 

convite que lhe é feito pela instância de enunciação, e se o propósito maior do espectador de 

um programa de auditório é o entretenimento, um tom como o de paternalismo/machismo, 

central no Programa Silvio Santos, poderia ser considerado inoportuno. Uma explicação 

possível para o investimento nesse tom é a assunção de um telespectador que está à parte ou, 

pelo menos, não é engajado nas discussões sobre gênero. Na mesma direção, um telespectador 

desprovido de pressa e relaxado, que não se incomoda com a morosidade das conversas e com 

as repetições na fala do apresentador, explica a reiteração do tom de despreocupação, 

presente no mesmo programa. Já no Domingão do Faustão, a suposição de um telespectador 

que tem interesse em conhecer os códigos de conduta esperados dos artistas e, assim, aceita 

ouvir as repetitivas manifestações do apresentador, explicam o investimento nos tons de 

doutrinação e intimidação/advertência, que poderiam, em primeira análise, ser julgados 

contraproducentes na tarefa de entreter o telespectador. 

- Os apresentadores dos programas de auditório, como mediadores entre as instâncias 

de enunciação e recepção, têm papel significativo na expressão do tom de um programa, 

tomando para si a tarefa de manifestação do ponto de vista a partir do qual o programa quer 

ser consumido e indicando a forma como o telespectador deve com ele interagir. Os tons 

recém mencionados são, em grande parte, devidos ao perfil de Silvio Santos e Fausto Silva, 

embora certamente contem com o aval de suas respectivas emissoras. Da mesma forma, 

outros tons distintivos/particulares dos programas estão estreitamente relacionados ao 

comportamento do apresentador. O tom de acolhimento, no Programa Raul Gil, por 

exemplo, é reiterado em especial pela forma de interação de Raul Gil com os 

participantes/competidores.  Já os tons de delicadeza, dignificação/respeito e sutileza, no 

Caldeirão do Huck, são igualmente reiterados, em grande parte, pelo comportamento 

cuidadoso de Luciano Huck em face dos participantes do programa, embora sejam também 

denotados pelas escolhas feitas pela produção na captação e edição de imagens, depoimentos, 

etc. Nessa perspectiva, não se pode negar que o perfil e a atuação dos apresentadores são 

pontos cruciais na configuração tonal dos programas. De certa forma, a própria denominação 

dos produtos analisados – todos eles carregando os nomes dos seus apresentadores – sugere, 

aos telespectadores, o que devem esperar dessas produções. Ao mesmo tempo, suas figuras, 

na tela, indicam ao interlocutor em que canal sua televisão está sintonizada.  

- Alguns tons são mais facilmente verificáveis na análise de determinados dispositivos. 

O tom de agilidade, por exemplo, é naturalmente constatado a partir das estratégias 
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expressivas relacionadas à temporalização e à espacialização, tais como a movimentação dos 

próprios atores pelo cenário, a variação de movimentos de câmera, o revezamento entre 

diferentes planos e ângulos na edição/montagem das cenas, os recursos de iluminação e a 

utilização de telões para criar diferentes ambientações/atmosfera para cada atração dos 

programas. Em boa parte dos casos, os diferentes tons vão se confirmando no exame dos 

distintos dispositivos e, inclusive, na análise das estratégias intertextuais de caráter 

sintagmático, o que é previsto, já que a combinatória tonal se expressa de forma difusa, 

espalhada por entre as linguagens empregadas na manifestação dos conteúdos das produções 

televisuais. Se a percepção do tom por parte dos receptores ocorre via conteúdo em direção à 

expressão, e um dos grandes desafios da produção televisual é manter o tom nas diferentes 

emissões de um mesmo programa, uma boa estratégia é começar por mantê-lo ao longo de 

uma mesma emissão, articulado harmônica e difusamente com outros componentes 

discursivos, com os mecanismos expressivos e com os entornos e práticas sociais. 

- A reiteração dos mesmos tons ao longo das produções de uma emissora pode assumir 

uma função unificadora, sobredeterminando as combinatórias tonais adotadas pelos 

programas e funcionando como traço distintivo entre a produção de diferentes emissoras. Mas 

é também possível afirmar que podem haver relações de coerência/zonas de intersecção entre 

tons desiguais conferidos a diferentes produções de um mesmo canal e que esses tons 

coerentes, igualmente, atuam na caracterização desses produtos como pertencentes a uma 

determinada emissora, distinguindo-os dos de outras. Na presente análise, foi possível realizar 

aproximações entre os tons de tons de delicadeza, dignificação/respeito, sutileza, do 

Caldeirão do Huck, e os de doutrinação e intimidação/advertência, do Domingão do 

Faustão, todos voltados à discussão/demonstração de valores/princípios. Essas aproximações, 

aliás, originam o que aqui se considera uma distinção relevante das emissões dos produtos da 

TV Globo, frente às emissões dos programas do SBT analisadas, que não reiteram, em 

princípio, esses tons, embora se possa considerar a possibilidade de haver alguma zona de 

intersecção entre o tom de delicadeza, do Caldeirão do Huck, e acolhimento, do Programa 

Raul Gil. O tom de acolhimento, porém, não é reiterado pelo Programa Silvio Santos; 

funciona, portanto, como um tom distintivo do programa de Raul Gil, mas não das produções 

do SBT.  

- A ênfase conferida a determinados tons em uma combinatória tonal pode caracterizar 

e distinguir um programa de outros. Assim, por exemplo, o tom de informalidade, embora 

presente no Programa Silvio Santos, não ganha grande destaque na emissão, já que, além de 
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o figurino apresentado pelos participantes ser mais convencional/formal do que nos demais 

programas, a força do tom de autoridade/superioridade, neste caso bastante centrado no 

apresentador, torna afetadas, de certa forma, as interações, apesar de as brincadeiras do 

apresentador tentarem provar o contrário.  

 - A renúncia, ou a minoração, de determinados tons, é tão relevante quanto a 

reiteração, ou a intensificação, de outros tons, no processo de distinção tonal.  Assim, a 

conferência do tom de divinização, por exemplo, além de operar como marca distintiva do 

programa de auditório Domingão do Faustão, conferindo-lhe identidade e definindo o seu 

público alvo, funciona, igualmente, para distinguir, dele, outros programas de auditório aos 

quais esse tom não é conferido. Essa operação pode ultrapassar os limites dos produtos e da 

emissora. Não se espera encontrar, evidentemente, o tom de divinização, bastante calcado nos 

produtos/sujeitos pertencentes à própria TV Globo, nos programas do SBT. E é bastante 

provável que o tom de paternalismo/machismo não possa ser identificado em produtos da TV 

Globo, tendo em vista os resultados obtidos com a análise das emissões dos programas desse 

canal, crivadas de manifestações/posturas que podem ser avaliadas como politicamente 

corretas. Também a renúncia ou minoração – ao ponto de não chamarem a atenção – dos tons 

de trivialidade/banalidade e popularização/vulgarização nas emissões da TV Globo 

analisadas, distinguem essas produções das do SBT. Embora se reconheça que outras análises 

possam vir a identificar esses tons em programas de auditório da TV Globo, é provável que, 

mesmo nesses casos, sua conferência ocorra em uma gradação menos proeminente em relação 

ao que ocorre nos programas de auditório do SBT.  

É evidente que o estudo do tom nos textos televisuais pode resultar em um número 

infindável de designações e denominações, embora Duarte (DUARTE, 2005, 2015a) tenha 

catalogado algumas categorias e tons relacionados, por exemplo, ao andamento, à posição, ao 

ritmo, etc., sem a pretensão, é verdade, de esgotamento. Ao longo desta pesquisa, uma das 

tarefas mais difíceis foi, justamente, definir: que tom é esse? Como ele pode ser nomeado para 

dar conta dessa percepção, que ocorre, como já se ressaltou, via conteúdo em direção à 

expressão? À vista disso, admite-se que outras análises, designações e denominações relativas 

aos tons dos programas de auditório da TV Globo e do SBT podem tanto reiterar os resultados 

aqui encontrados, como refutá-los, parcial ou totalmente.  

De qualquer forma, os resultados obtidos até este momento corroboram a noção de que 

o tom funciona como traço distintivo de diferentes programas de auditório, bem como atua na 

caracterização identitária de programas de auditório de uma mesma emissora de televisão. Na 
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distinção entre programas, o destaque maior é dado aos tons de: assistencialismo, delicadeza, 

dignificação/respeito e sutileza, como distintivos do Caldeirão do Huck; celebração, 

divinização, saudosismo, reconhecimento, intimidação/advertência, prepotência/presunção e 

doutrinação, como distintivos do Domingão do Faustão; acolhimento e idealização, como 

distintivos do Programa Raul Gil; paternalismo/machismo, despreocupação, simplificação e 

infantilização, como distintivos do Programa Silvio Santos. Na distinção entre emissoras, o 

destaque maior é dado à oposição entre os tons de seriedade, delicadeza, 

dignificação/respeito, sutileza, doutrinação/intimidação e advertência, da TV Globo; e 

trivialidade/banalidade e popularização/vulgarização, do SBT.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empenho da TV Globo, SBT, Record e Band em manter, em suas grades de 

programação, 31 programas de auditório em 2017, bem como sua preocupação com a 

renovação e oferta de novos formatos que revitalizem esse subgênero, atestam o interesse 

dessas emissoras em investir nesse tipo de produto televisual. Não é para menos. Além de, 

historicamente, estarem entre os que obtêm maior audiência, os programas de auditório 

figuram entre os subgêneros que atraem o maior volume de investimentos por parte dos 

anunciantes: não só recebem a maior parcela de recursos aplicados em merchandising, como, 

somados aos programas jornalísticos e às telenovelas, concentram mais da metade da verba de 

mídia destinada à televisão.  

Embora alguns programas de auditório tenham sido cancelados em 2017 – tal como o 

Programa do Jô –, ou seu cancelamento já tenha sido anunciado para 2018 – tal como o 

Pânico na Band –, oito novos programas de auditório foram lançados por essas quatro redes 

de televisão nos dois últimos anos: cinco pela TV Globo, dois pela Record, um pela Band. Já 

o SBT, apesar de não ter apresentado novos produtos, voltou a exibir um programa que estava 

fora de sua grade há vários anos.  

As empresas anunciantes, ao investirem suas verbas em programas de auditório, 

desejam, por certo, atingir seus possíveis consumidores; já as emissoras enfrentam o desafio 

de atender, com esses programas, às expectativas dos telespectadores, bem como às dos 

anunciantes. Para tanto, precisam não só torná-los atraentes, como diferenciá-los de outros do 

mesmo subgênero, pois somente a aprovação do público telespectador os consolida e os torna 

mais rentáveis. Mais ainda, as empresas de televisão precisam conformar as propostas dos 

programas por elas exibidos à imagem que desejam construir de si próprias. Não se trata, 

portanto, de tarefa fácil, pois os programas correspondem a instâncias de manifestação das 

emissoras, espaços em que elas se constituem discursivamente como enunciadoras para 

poderem interpelar os telespectadores, construindo assim sua identidade e, consequentemente, 

alimentando a imagem que querem construir de si.  

No âmbito dos programas de auditório, a proposição de um tom e/ou combinatória 

tonal orienta-se pela tentativa de harmonização entre seu subgênero, o tema da emissão, o 

público a que se destina, e o tipo de interação que se pretende manter com o telespectador. A 

atribuição tonal fornece, assim, indicações de como o produto televisual quer ser reconhecido 

e interagir com o telespectador. 
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Nessa perspectiva, a presente investigação desenvolveu-se com vistas a verificar a 

hipótese de que a combinatória tonal conferida especificamente a um determinado programa 

de auditório não só o distingue dos demais pertencentes ao seu subgênero, dotando-o de 

identidade, como o aproxima de outros exibidos pela mesma emissora, configurando, de certa 

forma, a produção de uma dada empresa de televisão, e a distinguindo das demais.  

A pesquisa propôs-se, assim, a investigar a função desempenhada pelo tom como 

traço distintivo de diferentes produtos televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os 

programas de auditório –, bem como sua possível incidência no processo de caracterização 

identitária de programas de uma mesma emissora de televisão.  

Para a realização da investigação, foram analisadas uma emissão de cada um dos 

programas integrantes do corpus: Caldeirão do Huck e Domingão do Faustão, da TV Globo; 

Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos, do SBT. 

A análise realizada confirmou que, do ponto de vista das relações intertextuais de 

caráter paradigmático, os programas examinados apresentam uma estrutura geral que os 

inscreve como pertencentes ao subgênero programa de auditório: todos eles contam com a 

presença de um apresentador, convidados, plateia; ocupam espaços do programa para a 

realização de merchandisings; organizam-se a partir de quadros, sendo que os mais comuns 

são aqueles que se constituem como competições, principalmente envolvendo desafios de 

perguntas/respostas e concursos musicais. As entrevistas com os convidados e as 

apresentações musicais são também bastante utilizadas, corroborando a noção de que os 

programas de auditório se constituem como produtos híbridos, bastante atrelados aos gêneros 

factual e simulacional.  

Constatou-se ainda que os programas de auditório, do ponto de vista genérico, 

caracterizam-se pela presença reiterada de alguns tons que podem contribuir para identificá-

los, em princípio, como produtos pertencentes a um mesmo subgênero, independentemente da 

emissora que os veicula. As quatro emissões apresentam, assim, combinatórias tonais que 

reiteram os tons de leveza; ludicidade; autoridade/superioridade; desafio; condescendência; 

didatismo; representatividade; participação/presencialidade; informalidade; 

proximidade/familiaridade; promocionalidade. Aliás, embora alguns tons, como o de leveza, 

fossem previstos mesmo antes do início das análises, outros, pelo contrário, só puderam ser 

discernidos a partir do exame minucioso do processo de tonalização no âmbito dos diferentes 

dispositivos discursivos. É o caso, por exemplo, dos tons de autoridade/superioridade e 

didatismo.  
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Ainda outros tons são reiterados em emissões dos dois canais, sugerindo que também 

podem fazer parte do rol de tons previstos pelo subgênero programa de auditório, embora não 

sejam obrigatórios. Os tons de determinação, agilidade e regularidade/hábito foram 

identificados como parte das combinatórias tonais de emissões de ambos os canais, reiterados 

em três das quatro emissões. Já os tons de enaltecimento/valorização, glamourização, 

deslumbramento, dramaticidade, objetividade e 

irreverência/deboche/gozação/sarcasmo/ironia foram identificados em pelo menos uma 

emissão da TV Globo e em pelo menos uma emissão do SBT.  

A descrição intratextual das emissões analisadas possibilitou, ainda, a verificação de 

como se sustenta o processo de construção identitária de cada programa a partir das 

combinatórias tonais por eles adotadas. Como se pode ver, alguns tons são evidentemente 

singulares, característicos do programa, atuando, assim, em sua distinção frente a outros 

pertencentes a uma mesma emissora. Verificou-se, que são distintivos: do Caldeirão do 

Huck, os tons de assistencialismo, delicadeza, dignificação/respeito e sutileza; do Domingão 

do Faustão, os tons de celebração, divinização, saudosismo, reconhecimento, 

intimidação/advertência, prepotência/presunção e doutrinação; do Programa Raul Gil, os 

tons de acolhimento e idealização; do Programa Silvio Santos, os tons de 

paternalismo/machismo, despreocupação, simplificação e infantilização.  

A análise comparativa dos resultados obtidos a partir da descrição das emissões 

permitiu identificar, também, os tons comuns aos programas de auditório de uma mesma 

emissora. Assim, verificou-se que a combinatória tonal conferida especificamente a cada 

programa em exame atua não só pela reiteração de alguns mesmos tons, mas também pela 

coerência existente entre os tons adotados nos programas de uma mesma emissora. Uma série 

de tons é reiterada, dessa forma, nas combinatórias tonais adotadas nas emissões dos 

programas examinadas, além daqueles que são reiterados nas quatro emissões analisadas. Na 

TV Globo, repetem-se os tons de agilidade, seriedade, desafio, determinação, informalidade. 

No caso dessa emissora, cabe destacar ainda os tons de delicadeza, dignificação/respeito e 

sutileza, do Caldeirão do Huck, e os de doutrinação e intimidação/advertência, do 

Domingão do Faustão, que, segundo se compreende aqui, guardam relações de 

proximidade/coerência. Já no SBT, repetem-se os tons de popularização/vulgarização, 

regularidade/hábito, trivialidade/banalidade.  

A análise comparativa realizada também buscou identificar os tons que contribuem na 

distinção das produções de cada uma das duas emissoras. A esse respeito, avalia-se, em 
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primeiro lugar, que a maior presença dos tons de determinação e agilidade, na TV Globo, e 

de regularidade/hábito, no SBT, pode ser considerada um fator distintivo.  Porém, o objetivo 

de confrontar os tons reiterados nos programas da TV Globo com aqueles identificadores dos 

programas do SBT só poderia se completar – visto que uma série de tons é reiterada em 

ambos os canais – pela verificação daqueles tons que, presentes em uma emissora, estão 

ausentes na outra, indicando uma dessemelhança mais clara entre as emissoras.  

Destacam-se, assim: na TV Globo, os tons de seriedade, delicadeza, 

dignificação/respeito e sutileza, do Caldeirão do Huck, e de doutrinação e 

intimidação/advertência, do Domingão do Faustão, que propõem atenção a princípios e 

atitudes de respeito, nobreza, grandeza moral; no SBT, os tons de popularização/vulgarização 

e trivialidade/banalidade, presentes no Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos, que 

propõem o entretenimento e a diversão, lançando mão inclusive da exposição e/ou 

desvalorização das mulheres, do feio, do pobre. Em razão disso, avalia-se que as emissões da 

TV Globo analisadas associam-se, em maior grau, ao eixo seriedade – sobriedade – 

espirituosidade – ludicidade, enquanto as emissões do SBT analisadas relacionam-se, em 

maior grau, ao eixo trivialidade – não sobriedade – gozação – ludicidade.  

Uma avaliação que se pode fazer é a de que a TV Globo está mais atenta ao seu 

entorno e, de certa forma, procura adequar seus produtos segundo uma, cada vez maior, 

inclinação da sociedade à discussão e à crítica de posturas/condutas/atitudes preconceituosas 

ou de prepotência, por exemplo, dos homens em relação às mulheres, dos ricos em relação aos 

pobres, dos estudados em relação aos iletrados, dos brancos em relação aos negros, dos 

heterossexuais em relação aos homossexuais, etc. Sua decisão estratégica para interpelar os 

telespectadores é fazer parte das discussões, assumindo um papel de protagonismo para fazer 

coro às manifestações em prol do politicamente correto, das posturas respeitosas, não 

preconceituosas. Alargando a reflexão para outro subgênero, cabe lembrar da adoção dessa 

mesma postura nas telenovelas, em que temas como, por exemplo, violência doméstica, vêm 

sendo abordados. Nessa direção, pode-se verificar que os procedimentos de utilização do 

dispositivo discursivo de tonalização são empregados, pela TV Globo, de certa forma, para 

dar conta das relações estabelecidas entre seus produtos televisuais e o entorno social. 

Já a decisão, também estratégica, do SBT, é a de manter-se à parte dessa discussão, 

provavelmente compreendendo que ela não contribui para o entretenimento que deseja 

propor. Alguns passos, contudo, podem estar sendo dados nessa direção pelo Programa Raul 

Gil, que recebe drag queens em seus quadros e os trata de forma conveniente, embora a baixa 
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votação que recebam da plateia possa indicar, de uma forma nem tão velada, que o público do 

programa – e, talvez, do SBT –, ainda não os acolha completamente. Se isso for verdade, o 

SBT age, ainda, de maneira adequada à manutenção de seus atuais telespectadores, até que 

esses, como sinal dos tempos, também mudem sua atitude. Nessa direção, pode-se verificar 

que os procedimentos de utilização do dispositivo discursivo de tonalização são empregados, 

pelo SBT, para dar conta das relações estabelecidas entre seus produtos televisuais, um 

entorno social e um telespectador diferentes daqueles considerados pela TV Globo.  

Uma coisa é certa: ambas as emissoras têm sido, até o momento, bem-sucedidas na 

tarefa de interpelar seus telespectadores e, consequentemente, manter no ar – e com lucro – os 

seus programas de auditório. As diferenças que apresentam dizem respeito à sua própria 

identidade como empresas, à identidade de sua programação e de seus programas, à imagem 

que desejam construir de si próprias. Não há dúvida de que assistir aos programas da TV 

Globo é diferente de assistir aos programas do SBT. E boa parte dessa diferença se deve aos 

tons conferidos às produções pelos seus realizadores, tons esses que interferem na 

configuração dos atores, do tempo, do espaço, bem como da própria organização narrativa dos 

programas.  

Em razão disso, a tese propôs-se a desenvolver uma proposta de análise intratextual 

para o exame da interferência dos procedimentos de tonalização na atualização dos demais 

dispositivos discursivos/expressivos nas emissões selecionadas. A proposta, que indicou, em 

cada um dos demais dispositivos, itens mínimos para o exame da tonalização, embora em 

alguns casos tenha sido necessário recorrer a outros elementos, de fato auxiliou na tarefa 

assumida, embora não possa ser considerada finalizada ou absoluta. Mas, tudo leva a crer que 

essa proposta de modelo de análise possa ser considerada como uma contribuição relevante 

para o exame do tom em produtos televisuais.  

Uma vez identificados os tons que distinguem os programas examinados entre si, os 

que inscrevem os programas em seu subgênero televisual, os que os identificam como 

produtos de uma mesma emissora, distintos, em parte, dos da outra, coloca-se aqui um ponto 

final, acreditando haver respondido aos objetivos propostos.  

A amplitude do tema tratado, a diversidade de perspectivas virtualmente possíveis de 

serem adotadas, a limitação a apenas dois programas de cada emissora e à análise de uma 

única emissão de cada um desses programas são fatores que impedem a generalização dos 

resultados. É importante que se diga que nunca se pretendeu chegar aqui a respostas 

definitivas ou inquestionáveis: tem-se plena consciência de que a perspectiva de investigação 
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adotada para tratar do tema escolhido é apenas uma das possíveis. Mesmo assim, espera-se 

que o caminho percorrido e os resultados encontrados suscitem o desenvolvimento de novas 

pesquisas sobre os programas de auditório e/ou sobre a incidência do tom nos produtos 

televisuais, com novas possibilidades de problematização e novas trajetórias.  
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