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RESUMO 
 

SILVA, Rogério Pereira da. CQC: Informação e entretenimento no humor midiatizado. 

2013.124 fl. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

Esta dissertação aborda o humor na mídia e sua interação com a cultura e o imaginário 

social, a partir de um estudo do programa Custe o que Custar (CQC), da rede Bandeirante de 

televisão. Inicialmente descreve a evolução do humor na história ocidental, suas relações com 

as culturas e sua incursão na mídia, a partir do século XIX. Num segundo momento mapeia o 

humor presente na mídia brasileira nos séculos XX e XXI e apresenta uma categorização de 

programas humorísticos televisivos. Em relação ao programa televisivo estudado, resgatou-se 

o seu histórico, desde a sua origem no Brasil até o início do ano de 2013. Demonstrou-se por 

meio de levantamento bibliográfico o processo de midiatização da sociedade e a criação de 

identidades individuais e sociais, pautadas pela produção de bens de consumo. Por meio de 

uma análise descritiva, pode-se verificar a integração entre valores simbólicos da cultura, 

mídia e imaginário social. Concluiu-se, pela análise do programa, que o humor é elemento 

discursivo importante na propagação de ideias e valores, e pode ser elemento tanto de 

transformação quando de conformidade com as estruturas sociais dominantes. Também, que o 

CQC é mais um elemento dentre diversos produtos midiáticos, que funcionam como agentes 

sociais a atuar na construção de valores simbólicos e no imaginário social. Ainda, que no caso 

estudado, a informação se confunde com o entretenimento, resultando em um produto híbrido 

característico da cultura midiatizada contemporânea. 

 

Palavras-chave: CQC, humor, mídia, entretenimento, informação, cultura midiatizada 
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ABSTRACT 
 

SILVA, Rogério Pereira da. CQC: Information and entertainment on mediated humor. 2013. 

XX fl. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

This dissertation discusses the Humor in the media and their interaction with culture 

and social imaginary, it is a study of the program Custe o que Custar (CQC), broadcasted by 

Bandeirantes television network. Describes the evolution of humor in Western history, its 

relations with the cultures and their foray in the media, in the nineteenth century. Maps the 

humor present in the Brazilian media in XX and XXI centuries and presents a categorization 

of television comedy. About television program studied rescued up your history, from its 

origins in Brazil until today. It has been shown through literature, the process of mediatization 

of society and the creation of individual and social identities, guided by the production of 

consumer goods. There was integration among symbolic values of culture, media and social 

imaginary. We conclude by analyzing the program that humor is an important discursive 

element in the spread of ideas and values and can be both a transforming element when in 

accordance with the prevailing social structures. Also, the CQC is one element among many 

media products, which act as social agents to act in the construction of symbolic values and 

the social imaginary. In the case studied, the information is confused with entertainment, 

resulting in a hybrid characteristic of contemporary mediated culture. 

 

Keywords: CQC, humor, media, entertainment, information, culture mediatized. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No início de 2008 é lançado um novo programa na TV brasileira, o Custe o que 

Custar – CQC, veiculado pela rede Bandeirantes de Televisão. Foi anunciado como uma 

alternativa dentro do panorama de programas humorísticos da televisão. Sua proposta 

trazia a irreverência própria dos programas de humor, mas o formato era diferenciado, 

próximo aos telejornais. 

O programa está há cinco anos no ar, chegando à sua sexta edição em 2013. Tem 

uma média de audiência entre 4 e 6 pontos no IBOPE, algo nada desprezível para o 

horário, segundas-feiras às 22h30. 

Além dos índices de audiência, o programa chamou a atenção da mídia, dos 

críticos e dos estudiosos de comunicação pela sua irreverência e abordagem diretas a 

autoridades políticas do país, tendo grande repercussão na imprensa nacional. 

A inter-relação entre humor e informação, as constantes referências ao programa 

na impressa, inclusive com citações internacionais e motivações pessoais despertaram o 

interesse deste pesquisador para as questões presentes no humorístico: como se dão as 

articulações entre entretenimento e informação no programa televisivo Custe o que Custar 

(CQC)? 

Entender essas articulações, bem como as representações culturais presentes no 

programa e suas apreensões relativas ao imaginário social da cultura brasileira é o 

objetivo desta pesquisa. Tal programa foi escolhido como objeto de estudo da pesquisa 

ora relatada, um estudo de caso, usando como metodologia a análise descritiva, como 

exercício de aplicação das reflexões aqui trazidas sobre o humor na televisão. 

O humor também é uma forma de expressão cultural. Ele está presente e pode ser 

estudado como manifestação cultural e também como produto midiático. 
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Observando os produtos culturais televisivos da atualidade, percebemos um 

crescente interesse pelos programas de humor. Mesmo em outros gêneros televisivos o 

humor tem forte presença, como telenovelas, programas de auditório, filmes. No 

jornalismo, gênero considerado sério e informativo, tem-se notado a busca de um 

conteúdo mais leve, mais palatável, substituindo a informação necessária, pela notícia 

interessante. 

Movimento contrário também pode ser percebido em alguns programas de humor, 

como o Casseta & Planeta e o CQC, que são humorísticos, ou seja, de entretenimento, 

mas com pretensões informativas, jornalísticas, o que leva à pergunta: o que querem? 

Qual o Objetivo? É humor? É informação? 

É o produto híbrido dos dois: o Infoentretenimento. O CQC se enquadra na 

definição de Infoentretenimento, termo que procura mostrar um tipo de jornalismo 

híbrido, voltado para o entretenimento, com narrativa leve e ênfase na vida privada. 

O CQC é um produto midiático, com uma agenda políticos e grande penetração na 

sociedade brasileira, justificando-se a importância de seu estudo. É, de fato, um programa 

híbrido por suas características variadas: um humorístico, no qual seus membros são 

chamados de repórteres e cobrem eventos esportivos, políticos, econômicos e sociais e 

tem interesse no mundo das chamadas celebridades. 

O CQC aparece num período em que os humorísticos voltados para o público 

jovem e adolescente têm um significativo aumento de audiência. Há algumas décadas 

existiam humorísticos ao estilo Zorra Total ou A Praça é Nossa, mais tradicionais, 

voltados para o público adulto, um programa de entretenimento descompromissado, sem 

grandes preocupações com críticas ou reflexão de cunho político-social. 

Na década de 1970 e início dos anos 1980 havia programas televisivos 

humorísticos como Planeta dos Homens, Chico City e Viva o Gordo, nos quais viam-se 

críticas sobre a sociedade e o governo. Vivia-se então o contexto da ditadura militar e tais 

programas não continham (e nem havia condições de conter) críticas políticas diretas e 

cruas. Elas se davam, porém, em formatos mais sutis e engenhosos, mais perceptíveis na 

mídia impressa do que na TV. 

Em 1990 surgiu algo inovador: o humorístico TV Pirata, nascido no período da 

retomada da democracia no país. Os humorísticos até então vinham da escola de humor 

trazida do rádio. Diferente dos anteriores, o TV Pirata era um programa pensado para a 

televisão e disposto a usar todos os recursos visuais disponíveis. Esse humorístico ficou 

quatro anos no ar e tinha um caráter mais libertário, com um tom escrachado e irreverente, 
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num estilo chamado de ―besteirol‖. O TV Pirata fazia críticas mais abertas aos políticos e 

ao governo, sobretudo sobre a situação sócio-econômica que o país enfrentava naquele 

momento, além de ter uma crítica da televisão e da sociedade, com paródias das 

programações da própria rede Globo, emissora na qual era transmitido, colocando no ar 

temas sociais, discutindo questões como gênero, preconceitos raciais e desigualdades 

sociais. Foi uma marca do seu tempo. 

Nos anos seguintes, o único humorístico que seguiu uma linha mais crítica na TV 

foi o programa Casseta & Planeta. A equipe de redatores, que veio da mídia impressa, foi 

convidada a trazer um humor que era, ao mesmo tempo, jovem e consciente para a TV. 

Este programa seguiu a linha da crítica social e política por meio de esquetes, personagens 

e caricaturas. 

Em 2003 estreou na Rede TV! o programa Pânico na TV sem grandes pretensões 

de reflexão ou crítica profunda à sociedade ou à classe política. O objetivo era o 

entretenimento, a diversão, com clara subversão de questões morais e desprezo ao 

―politicamente correto‖. O programa apresentava quadros nos quais seus enviados 

entrevistavam celebridades, artistas e pessoas comuns, com o objetivo de fazer humor, 

muitas vezes chegando a gerar constrangimento. Em 2012 o humorístico foi para a Rede 

Bandeirantes e passou a chamar-se Pânico na Band, mantendo o mesmo formato e a 

mesma equipe de apresentadores. 

Este era o panorama dos programas de humor na TV, o pano de fundo no qual o 

CQC se inseriu. 

... 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e documentais. 

Cornelius Castoriadis, Gilbert Durand, Stuart Hall, Raymond Williams, Douglas 

Kellner, Néstor Garcia Canclini, Jesús. Martín-Barbero, Guillermo Orozco Gómes , 

Elias Tomé Saliba e José Luiz Braga, entre outros, contribuíram para a fundamentação 

teórica, na revisão de conceitos e nas reflexões sobre mídia, mediações, midiatização, 

imaginário, humor e cultura. 

Além de fontes bibliográficas, também sites, matérias de jornais e revistas e 

portais da Internet serviram de fontes documentais para a realização da pesquisa e colheita 

de dados referentes à programação televisiva e, em particular ao programa CQC. A 

estratégia metodológica adotada foi uma análise descritiva, que assume uma perspectiva 

histórica e formal do programa estudado, com exercícios de contextualização. Procuramos 

fazer uma acurada descrição do programa, seus protagonistas, quadros, os temas 
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abordados, para então fazer uma análise mais profunda. 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, introdução e considerações 

finais. 

No primeiro capítulo fizemos um levantamento histórico do humor na cultura 

ocidental, a partir da Grécia Antiga até os nossos dias, quando voltamos o foco para a 

realidade brasileira, na busca de compreendermos os fundamentos históricos das 

interações entre mídia, cultura, humor e informação. 

Elaboramos uma classificação de gêneros de humor na televisão brasileira e dentro 

desta categorização, identificamos a localização do CQC diante do quadro geral da mídia 

televisiva. 

O humor é um tema chamativo e interessante. Mas estudá-lo não é uma tarefa 

fácil, pois ele tem várias formas de se manifestar, em diversificados contextos, permitindo 

muitas leituras e muitos equívocos. É alvo de atenção deste a antiguidade, despertando o 

interesse de filósofos, cientistas, psicanalistas e historiadores. Tal complexidade se 

acentua quando o humor é pensado no contexto dos estudos midiáticos, quando é tomado 

enquanto manifestação cultural da sociedade midiatizada contemporânea. As Ciências da 

Comunicação também demonstram fascínio e interesse por essa característica tão humana. 

São vários os estudos que se voltam ao entendimento dessa dimensão do mundo do 

entretenimento, marcante na programação dos meios de comunicação e, em particular, na 

televisão.  

O riso, a piada, o humor têm uma função catártica, uma elaboração interna de 

medos e desejos, que realiza uma purgação de sentimentos, preconceitos e impulsos. O 

humor também exprime o escárnio, o desprezo, a visão reduzida do outro, caminhando no 

sentido de uma não elaboração, mas um reforço de sentimentos de diminuição e repulsa 

ao que lhe é estranho ou diferente e como forma de se demarcar espaços simbólicos de 

domínio. Daí surgem nas piadas os personagens genéricos como a loira burra, o negro 

malandro, o argentino egocêntrico, o português ignorante etc. reforçando preconceitos e 

cristalizando posições sociais no imaginário. 

O riso, como expressão do humano, sempre esteve presente na história. Pensadores 

como Aristóteles e Platão, na Grécia antiga, e Bergson e Freud, na Europa da virada do 

século XIX para o século XX, colocaram o riso como objeto de seu interesse. A reflexão 

sobre o humor sempre esteve presente nos estudos sobre o comportamento humano e o 

riso acompanhou o desenvolvimento das sociedades. O riso marca presença importante na 

evolução dos meios e manifestações da comunicação, desde os textos satíricos da 
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antiguidade, às charges nos jornais surgidas no final do século XIX, nos programas de 

rádio, na televisão e, mais recentemente, em diversos sites, blogs e vídeos publicados na 

Internet. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e a massificação das mensagens 

permitiram maior compartilhamento de visões e percepções sociais, não anulando as 

individuais ou de grupos, mas procurando suplantá-las, construindo arcabouços 

ideológicos hegemônicos. Neste sentido, os gêneros de humor na mídia se diversificaram 

e merecem a atenção daqueles que se voltam aos estudos da Comunicação na sociedade 

contemporânea.  

No segundo capítulo, procuramos revisar algumas teorias e conceituações, focando 

nos binômios comunicação e cultura, dentro deste destacamos os Estudos culturais; 

mediações e midiatização, imaginário e comunicação; humor e conscientização, a partir 

das formulações dos Estudos Culturais da New Left inglesa e do pensamento 

comunicacional latino-americano; cultura x cultura: A partir de tais confrontações, 

procuramos compreender a comunicação e os fenômenos midiáticos como culturas 

híbridas; imaginário e comunicação e humor e comunicação. 

Está presente a questão da imaginação, do imaginário social. Ora, o mundo do riso, 

do cômico depende do imaginário coletivo, pois rir faz parte da vida cotidiana e o humor 

elabora e colabora com a construção dos discursos na sociedade. O filósofo grego 

Cornélius Castoriadis, afirma que o imaginário ―é criação incessante e essencialmente 

determinada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais 

somente é possível falar-se de ‗alguma coisa‘. Aquilo que denominamos realidade e 

racionalidades são seus produtos‖ (1982, p.13).  

E, somando-se ao imaginário e ao humor as questões políticas e sociais, 

divulgadas por um programa televisivo, entendemos ser importante esse estudo sobre o 

humor nos meios de comunicação. 

No terceiro capítulo ocupamo-nos do programa CQC, sua estrutura, formato, 

evolução, quadros e audiência. Fizemos uma descrição detalhada do programa desde sua 

estréia no Brasil, em 2008, até o início da temporada 2013. Levantamos um breve 

histórico dos integrantes do elenco – os repórteres – e as polêmicas nas que se 

envolveram, bem como as repercussões na mídia e na sociedade. 

No quarto capítulo procuramos fazer as articulações entre conceitos e teorias e sua 

aplicação em nosso objeto de estudo. Ali refletimos sobre as articulações e contradições 

entre informação e entretenimento, entre humor e conscientização.  
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Entendemos que o tema se justifica, pois o estudo da mídia, e em particular da 

televisão, ainda tão hegemônica no cenário cultural midiatizado, é necessário para a 

melhor compreensão de nosso tempo e das perspectivas em relação às próximas décadas. 

Esta pesquisa não pretende ser exaustiva ou definitiva, mas aponta caminhos e espera 

contribuir na discussão sobre a comunicação midiática e suas interações socioculturais 

com a sociedade. 
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Capítulo I 

 

Uma breve história do humor e sua 

presença na mídia 

 



 18 

―Deve-se usar o riso como se usa o sal – 

com parcimônia”. 
Sócrates 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

UMA BREVE HISTÓRIA DO HUMOR E SUA 

PRESENÇA NA MÍDIA 

 

 
Para discutir o tema de estudo desta pesquisa – o programa televisivo CQC (Custe o 

Que Custar), da rede Bandeirantes de Televisão – justifica-se uma breve retrospectiva 

histórica sobre o humor na sociedade e na mídia. Também, em linhas gerais, conceituar o 

humor como dimensão importante da cultura. Este capítulo tem este objetivo. Ele está 

dividido em blocos que abordam, de maneira sintética, o humor na sociedade desde a 

Antiguidade Clássica até a atualidade, marcada por uma cultura midiatizada, na qual o humor 

é elemento quase inseparável do campo midiático. Em um segundo momento deste capítulo o 

panorama se concentra no humor na mídia e toma como recorte a realidade brasileira a partir 

do século XX. 

Não temos aqui a pretensão de um aprofundamento histórico, apenas destacamos 

exemplos de determinadas épocas para demonstrar a presença e o desenvolvimento do humor 

no decorrer do tempo na cultura ocidental, por isso, em certos momentos, tomaremos por 

referência as mesmas fontes. As bases bibliográficas para este capítulo foram tomadas dos 

livros Uma História Cultural do Humor, organizado por Jan Bremmer e Herman 

Roodenburg; Humor e Riso na Cultura Midiática, organizado por Roberto Elísio dos Santos e 

Regina Rossetti; e Raízes do Riso: a representação humorística na história brasileira: da 

belle époque aos primeiros tempos do rádio, de Elias Thomé Saliba, entretanto, outros autores 

compareceram para complementar esse levantamento histórico. 
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1.1 O que é humor? 

 

O que é o humor? Eis aí uma questão de difícil resposta, com significado fugidio, pois 

o seu conceito se transforma conforme o local, a época e o grupo social no qual está inserido. 

Mais do que encontrar uma definição última, é importante entender a função (ou funções) e as 

transformações do humor dentro das sociedades. O humor foi, muitas vezes, admirado e 

apoiado, outras, temido e rechaçado. Muitas vezes, os detentores do poder quiseram 

domesticá-lo, tentando controlá-lo. 

Atualmente, no Brasil, há uma discussão sobre os limites do humor, mais 

especificamente o humor veiculado pela televisão. Seria essa discussão nova, algo estranho 

em uma sociedade que pretensamente vive uma democracia? 

Quando olhamos a história da cultura ocidental, percebemos que a discussão sobre os 

limites do humor e seu local adequado não é nova, pois o humor tem sido alvo de 

preocupações e tentativas de controle em vários períodos, épocas e sociedades, como veremos 

no decorrer deste capítulo. 

Desde a Antiguidade o humor tem sido pesquisado, sendo alvo de estudos filosóficos, 

antropológicos, históricos e sociológicos, despertando também o interesse da psicanálise.  

Segundo Jan Bremmer e Herman Roodenburg (2000, p.13), na introdução do livro Uma 

história cultural do humor, o humor foi recentemente redescoberto pelos historiadores e 

considerado como ―uma chave para compreender códigos culturais e as percepções do 

passado‖. Também Georges Minois, na introdução de seu livro História do Riso e do 

Escárnio destaca o interesse das ciências pelo riso e, para ater-se somente no campo dos 

historiadores, ele ressalta que na França há, desde 1987, a associação Corhum
1
 (Pesquisa 

Sobre o Cômico, o Riso e o Humor) que periodicamente faz conferências sobre o tema. 

Também nos Estados Unidos há um periódico interdisciplinar dedicado à pesquisa do humor, 

o Humor – International Journal of Humor Research
2
. Sem dúvida, as percepções do passado 

nos interessam enquanto pesquisadores, mas a nossa atenção está especialmente voltada ao 

estudo do humor como auxílio na compreensão dos códigos culturais, não apenas das 

sociedades antigas, mas principalmente como forma de trazer luz às questões do nosso tempo, 

dentro da sociedade brasileira. 

                                                        
1
 HUMORESQUES <http://www.humoresques.fr/> acesso em  24 mar.2013. 

2
 HUMOR: Internacional journal of humor research <http://www.hnu.edu/ishs/JournalCenter.htm> acesso em  

24 mar.2013. 

http://www.humoresques.fr/
http://www.hnu.edu/ishs/JournalCenter.htm
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Hoje, o humor é tema que tem ocupado importantes espaços na mídia nacional, 

especialmente na televisão e nas redes sociais (sites de relacionamentos entre pessoas, nos 

quais é possível a troca de informações multimídia – sons, vídeos, textos – como Facebook, 

Orkut, Twitter e outros). 

Nota-se hoje que o ambiente de rede (a Internet), local privilegiado para o 

entretenimento, é muito propício à produção e exibição de conteúdos humorísticos, visto que 

os recursos de produção, edição e publicação estão cada vez mais acessíveis e, muitas vezes, 

facilitados pelo próprio meio, como o Facebook, onde podemos encontrar, no link de pesquisa 

do próprio site, centenas de páginas de humor. As facilidades da Internet tornam a publicação 

quase imediata, sendo a maior parte do conteúdo restrita a pequenos grupos. A efemeridade é 

grande e seu público é ávido pelo novo. Porém, algumas publicações da Internet fogem desse 

padrão e se tornam verdadeiros fenômenos, chamados de virais, pois têm uma multiplicação 

de acessos por meio de comentários, compartilhamentos e mesmo no tradicional boca a boca, 

de maneira muito veloz, como um vírus. 

É o caso da página do Facebook intitulada Gina Indelicada
3
. Gina é o nome de uma 

tradicional marca de palitos de dentes, que tem, em sua embalagem, uma modelo sorridente. 

Baseado na foto dessa embalagem, o estudante Rick Lopes criou essa página em agosto de 

2012, que, em uma semana, já contava com mais de 1,1 milhão de acessos, fato que chamou a 

atenção da grande mídia
4
, e da própria empresa de palitos de dentes, que fez contato com o 

estudante para planejar um contrato para revitalização da tradicional marca. 

Mais surpreendente foi a ascensão dos vídeos do grupo Porta dos Fundos, que podem 

ser assistidos pelo canal do YouTube http://www.youtube.com/portadosfundos ou pelo blog 

www.kibeloco.com.br. O grupo de humoristas cariocas, responsável pelos vídeos, que somam 

mais de 88 milhões de visualizações, foi citado de forma elogiosa em alguns jornais e 

revistas, sendo capa das revistas Alfa (dezembro de 2012) e Veja – Rio (janeiro de 2013) e do 

                                                        
3
 GINA Indelicada. Disponível em: <http://www.facebook.com/GinaIndelicada?fref=ts> acesso em  24 

mar.2013. 
4
 O estudante participou de eventos como o TELETON e foi entrevistado pelo programa Agora é Tarde, da Rede 

Bandeirante, veja o vídeo: 

AGORA é tarde. Maurício Mattar e Gina Indelicada participam do Agora é Tarde de 28/08/2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=NrMmyOt0ltQ> acesso em  24 mar.2013). 

Veja a matéria da Revista Época e da Folha de S. Paulo:  

CAPELO, Rodrigo, Gina indelicada surpreende empresa. Época, Rio de Janeiro, 24 ago.2012. Disponível em:  

<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/gina-indelicada-surpreende-empresa-vamos-

acionar-o-juridico.html> acesso em  24 mar.2013. 

PADRÃO, Márcio. Gina Indelicada traz lições para a presença on-line de empresas. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 8 set.2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1150230-gina-indelicada-traz-licoes-

para-a-presenca-on-line-de-empresas.shtml> acesso em  24 mar.2013.  

http://www.youtube.com/portadosfundos
http://www.kibeloco.com.br/
http://www.facebook.com/GinaIndelicada?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=NrMmyOt0ltQ
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/gina-indelicada-surpreende-empresa-vamos-acionar-o-juridico.html
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/gina-indelicada-surpreende-empresa-vamos-acionar-o-juridico.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1150230-gina-indelicada-traz-licoes-para-a-presenca-on-line-de-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1150230-gina-indelicada-traz-licoes-para-a-presenca-on-line-de-empresas.shtml
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caderno Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo (3 de fevereiro de 2013), tanto nas versões 

impressas quanto nas digitais.  

Mesmo os vídeos do grupo sendo exibidos somente na Internet, ganhou o prêmio da 

APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) como o melhor programa de humor na 

televisão, revelando, talvez, uma tendência da migração da audiência para esse novo formato, 

no qual os espectadores não ficam limitados ao agendamento do meio, visto que os programas 

da Internet podem ser acessados onde e quando o internauta desejar, sem ficar preso a grades 

de programação e horários das TVs.  

Dois vídeos de curta duração (entre 2 e 5 minutos) são colocados no ar semanalmente. 

Destaca-se a produção cuidadosa e a utilização de bons atores. O programa tem uma 

linguagem direta e livre das restrições que as produções televisivas impõem. Critica 

diretamente marcas e produtos, citando os seus nomes; usa palavrões e gírias e têm liberdade 

de temas e assuntos. O Porta dos Fundos tem se revelado um fenômeno de comunicação da 

Internet e tem chamado a atenção do público, das empresas e da mídia, mostrando 

possibilidades além das tradicionais produções televisivas, mas ainda longe de derrubar a sua 

hegemonia. 

Mas nem todas as produções da Internet são recebidas de maneira tão festiva. Muitas 

são as reclamações de excessos, trazendo novamente à baila o tema dos limites do humor. 

Piadas do humorista Rafinha Bastos, publicadas no microblog Twitter, foram motivo de 

muitas polêmicas e processos judiciais. Bastos, a quem o jornalista Larry Router, do The New 

York Times, chegou a considerar a pessoa mais influente do Twitter
 5

, publicou em maio de 

2012, no dia das mães a seguinte frase: ―Ae órfãos! Dia triste hoje, hein?!‖ (sic), recebendo 

centenas – senão milhares – de críticas (e também ardorosas defesas) de seus seguidores.  

Devido a essa onda, o surgimento de novas produções e novos humoristas nos meios 

de comunicação, houve nas eleições presidenciais de 2010, a promulgação de uma lei eleitoral 

proibindo piadas com os candidatos, causando uma grande manifestação por parte dos 

humoristas da mídia e repercussão internacional, com reportagens nos jornais britânicos The 

Guardian
6
 e The Telegraph

7
, no irlandês Herald.Ie

8
 e outros. A lei foi suspensa pelo Superior 

                                                        
5
 LEONHARDT, David. A better way to measure twitter influence. The New York Times. New York, 24 

mar.2011. Disponível em: <A Better Way to Measure Twitter Influence>. Acesso em 24 mar.2013. 
6
 BRAZILIAN election gag no laughing matter for comics. The Guardian. 17 ago.2010. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/17/brazil-election-political-satire-ban>. Acesso em 24 mar.2013. 
7
 SATIRE banned in Brazil ahead of presidencial election. The Telegraph. 17 ago.2010. Disponível em: 

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/7950819/Satire-banned-in-Brazil-ahead-of-

presidential-election.html> . Acesso em 24 mar.2013. 

http://6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/03/24/a-better-way-to-measure-twitter-influence/
http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/17/brazil-election-political-satire-ban
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/7950819/Satire-banned-in-Brazil-ahead-of-presidential-election.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/7950819/Satire-banned-in-Brazil-ahead-of-presidential-election.html
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Tribunal Federal (STF) a pedido da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(Abert) em agosto daquele ano. 

Ainda hoje há tensões entre o humor exibido na mídia e alguns setores da sociedade, 

com reações tanto adversas quanto radicais, entre aqueles que se colocam a favor de um 

controle sobre o humor e aqueles que defendem a liberdade total das piadas. 

Mas, afinal, o que é humor? Na sua origem latina, humor significa líquido, umidade, e 

é advindo da medicina da Grécia antiga, que atribuía as mudanças de temperamento 

(humores) aos quatro líquidos corporais: sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra (SILVA, 

2012, p.2). O termo ainda guarda raízes deste significado, como pode ser visto nas expressões 

―bom humor‖ ou ―mau humor‖, como estados de espírito, temperamento, disposição geral do 

indivíduo e não somente a disposição para rir. Essa última, sim, está relacionada ao que 

chamamos senso de humor, isto é, a  pré-disposição ao riso. 

Segundo Bremmer e Roodenburg (2000, p.13), o termo humor como hoje é conhecido, 

com o sentido daquilo que provoca riso, foi registrado pela primeira vez em 1682, na 

Inglaterra, porém José de Souza Silva, em seu artigo ―O percurso semântico das Acepções do 

termo humor‖ afirma que 

o termo humour teve seu primeiro registro dentre os ingleses em 1693 com o 

mesmo sentido atribuído à grafia humeur do francês, portanto, é possível que tanto 

o termo como sua nova acepção tenham surgido entre os franceses do primeiro 

quartel do século XVII, assim como, também é verossímil que tenham sido os 

franceses os primeiros a empregarem o termo na dramaturgia, durante o fim do 

Renascimento (2012, p.2). 

 

Silva nos dá um interessante quadro do desenvolvimento do termo e sua ampliação 

semântica, principalmente a partir do Renascimento, mas não vamos, neste estudo, nos 

prender a essa evolução, mesmo porque, observa Jan Bremmer e Herman Roodenburg (2000, 

p.16), erra quem procura algo como uma ontologia do humor, pois o humor e o riso são, em 

grande parte, determinados pela cultura e não algo transcultural e anistórico. 

Georges Minois afirma que ―a primeira qualidade do humor é precisamente escapar a 

todas as definições, ser inapreensível, como um espírito que passa‖ (2003, p.79), mas Minois 

não se furta de tentar desenhar algo próximo a uma definição, descrevendo o humor como 

aquilo que nasce do estranhamento do homem sobre si mesmo, da autoconsciência da 

humanidade e da possibilidade de se elaborar um distanciamento de si e elaborar, nesse olhar, 

o risível. 

                                                                                                                                                                             
8
 SATIRE banned in Brazil ahead of presidencial election. Herald.Ie. 20 ago.2010. Disponível em: 

<http://www.herald.ie/breaking-news/world-news/satire-banned-from-brazil-election-2300664.html>. Acesso 

em 24 mar.2013. 

http://www.herald.ie/breaking-news/world-news/satire-banned-from-brazil-election-2300664.html
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De nossa parte, para efeitos desta dissertação, usaremos o termo humor em sentido 

amplo, como aquilo que leva ao riso, que busca um efeito cômico, risível, que deseja fazer 

graça, em suas várias categorias (ironia, sarcasmo, gracejo, piada etc.). Vamos focar nossa 

atenção sobretudo ao humor usado nas variadas plataformas midiáticas, em especial a 

televisão. Para uma melhor explicação, tomamos emprestada a acepção de Bremmer e 

Roodenburg, definindo de forma abrangente o humor ―como qualquer mensagem – expressa 

por atos, palavras, escritos, imagens ou música – cuja intenção é a de provocar o riso ou um 

sorriso‖ (2000, p.13). É nesta perspectiva que o termo humor é assumido no presente trabalho.  

Para contextualizar no tempo esta compreensão do humor, trazemos a seguir um breve 

histórico do fenômeno estudado. 

 

1.2 O humor na História 
 

Uma vez explicitados conceitos e aspectos do humor na cultura e na mídia, 

examinaremos sua presença em alguns momentos da história, partindo da cultura grega, 

matriz formadora do pensamento e da cultura ocidental, nos quais focaremos o nosso 

interesse, passando pelo cristianismo europeu da Idade Média, até chegar aos dias atuais, 

dentro da realidade brasileira, em plena era da midiatização da cultura e da sociedade do 

espetáculo. 

 

1.2.1 Humor na Antiguidade 

 

Historiadores afirmam que o segundo livro da Poética de Aristóteles era dedicado à 

comédia e ao humor. Infelizmente o conteúdo dessa obra não chegou aos dias de hoje, mas foi 

perdido durante a Idade Média, o que gerou muitas teorias, uma das quais muito bem 

exploradas por Umberto Eco no romance O nome da Rosa. A história construída por Eco se 

passa em um mosteiro medieval, onde misteriosas mortes acontecem. No decorrer da trama, 

descobre-se que essas mortes estão relacionadas ao livro de Aristóteles e o desejo de um 

monge de mantê-lo fora do alcance de todos, com receio da revelação dos perigosos escritos 

deste livro, relativos ao humor e à comédia, que contradizia os desígnios da Igreja Católica e 

do pensamente dogmático da época. Mesmo sendo uma obra de ficção, não parece irreal o 

fato de que pessoas possam ter matado e morrido por culpa de temores e cuidados morais e 

em defesas de dogmas que um livro pudesse questionar. A história deixa bem claro o quanto o 
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ser humano pode ser absurdo, como as execuções do período da Inquisição, a dizimação de 

povos indígenas pelos colonizadores do século XVI, os horrores do nazismo no século XX.  

Aristóteles, que afirmava ser o homem o único animal que ri, definia a tragédia como 

uma representação superior do humano, pois o mostra melhor do que ele é, enquanto a 

comédia é exatamente o seu contrário, ressaltando defeitos, ou mostrando o homem inferior 

ao que é. Por isso, na visão aristotélica, o cômico é associado ao feio, ao grotesco (SANTOS 

& ROSSETTI , 2012, p.19). 

O tratado de Aristóteles, em sua forma completa, não chegou até nós, mas algumas 

comédias de Xenofonte, Aristófanes, Menandro e outros, chegaram, e nos dão pistas do 

humor na Grécia Antiga por meio das comédias. 

O humor dos gregos pode ser divido em três grandes períodos (DUARTE, 2008, p. 

29): 

Comédia antiga (500 a 400 a.C.): tem em Aristófanes seu principal representante; 

caracteriza-se pela sátira política e ataques pessoais violentos. 

Comédia intermediária (400 a 330 a.C.): há a diminuição do coro, mas segue as 

mesmas características anteriores. 

Comédia nova (a partir de 330 a.C.): com a vitória de Esparta, Atenas sofre uma crise 

econômica, política e cultural, que se reflete no teatro e nas comédias. O coro desaparece, 

tem-se agora apenas um cenário (geralmente uma praça ou rua com duas casas, que servia 

para o desenvolvimento do texto da comédia de costumes). Críticas políticas não mais 

ocupam o tema dessas comédias.   

É no interior das comédias que podemos vislumbrar como se dava o humor no período 

grego. As ocasiões de riso e zombaria na civilização grega não circulavam livremente na 

cotidianidade, mas encontravam seu lugar no convívio social específico, nas festividades 

religiosas, nas quais, curiosamente, as estruturas sociais e os padrões morais eram relaxados. 

As comédias de Aristófanes, por exemplo, eram encenadas apenas nas Dionísias (urbana e 

rural) e na Lenéia (festas e festivais religiosos dedicados aos deuses gregos). 

Outra ocasião mais particular onde o riso era bem vindo era nos simpósios, banquetes 

que, em fases mais antigas, a elite podia demonstrar sua superioridade. Com o 

desenvolvimento político na esfera pública, os simpósios foram perdendo seu caráter de 

encontros políticos e ganharam uma característica mais íntima e de entretenimento. É dentro 

destes encontros que se firma a figura do bufão, que era contratado (pago com a participação 

no jantar) para entreter e fazer rir. Comentários espirituosos, gracejos, paródias (imitações) 

faziam parte do repertório dos bufões.  
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Porém, o riso não era consenso, nem unanimidade na Grécia Antiga. Filósofos e 

autoridades se opunham ao riso, ou, ao menos, procuravam estabelecer regras e limites para o 

humor. Afirma Jan Bremmer (2000, p.30).: ―o humor podia ser perigoso, e seu lugar na 

cultura tinha de ser limitado a ocasiões definidas. Os gregos sabiam muito bem que o riso 

poderia conter um lado muito desagradável‖.  

É atribuída a Sócrates a frase ―deve-se usar o riso como se usa o sal – com 

parcimônia‖, colocando-o, junto com Pitágoras e Anaxágoras, entre os filósofos com a 

reputação de quase nunca terem rido. No pequeno histórico do desenvolvimento da comédia 

grega escrito anteriormente, vemos que gradualmente ela vai perdendo seu teor político. 

Xenofonte, discutindo indiretamente a cultura grega na Ciropédia, um tratado sobre a 

educação de Ciro, o rei persa, cita elogiosamente o costume persa de fazer brincadeiras 

inocentes que não agrediam ninguém, mostrando que há um lado negativo, agressivo, no 

humor e nas piadas (BREMMER & ROODENBURG, 2000, p.38). 

Conforme a comédia grega se desenvolve, há uma rejeição de um tipo de humor 

considerado baixo. Assim descreve Bremmer e Roodenburg 

De fato, tanto Platão como Aristóteles, os principais filósofos do século IV, 

opuseram-se ao humor grosseiro e à obscenidade, acentuando a necessidade do riso 

contido, inofensivo. Em A república, Platão declara que os guardiões do Estado 

ideal são proibidos de se entregar ao riso porque o riso exagerado é normalmente 

seguido de uma reação violenta (388). Essa ênfase na moderação do riso também 

aparece em primeiro plano em A república, na discussão sobre a poesia (606). 

Neste ponto, Platão rejeita a bufonaria na comédia porque ela pode fazer com que 

as pessoas a imitem. E em As leis, reconhecida como uma obra conservadora, 

Platão chega a querer abolir completamente a comédia e deixar a bufonaria para 

escravos ou empregados estrangeiros (816-17). Coincide com a oposição de Platão 

ao riso o fato de que, em sua escola, a Academia, o riso era proibido, e ele próprio 

foi representado na comédia ateniense como um charlatão (2000, p.39). 

  

Pitágoras, assim como Platão, e também Aristóteles, rejeitavam a comédia e evitavam 

o riso. Esses cuidados presentes nos escritos e tratados nos fazem perceber que esse tipo de 

humor caricato e direto era presente, e por isso causava preocupação, mas o humor encontrava 

suas brechas e sobreviveu às pressões dos filósofos, dos políticos e dos poderosos da antiga 

sociedade grega, tendo chegado à República e ao Império Romano. 

O humor presente na comédia romana segue os passos das comédias gregas, 

principalmente na sua última fase, a Comédia Nova. Quem vai nos dar um panorama do 

humor no mundo romano é Cícero, no segundo livro da sua obra De Oratore (Do orador). 

Nessa obra, Cícero fornece importantes informações sobre o humor romano, tanto na vida 

pública quanto na vida privada. Ele era considerado um dos oradores mais espirituosos de sua 
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época, fato que lhe proporcionava um número considerável de admiradores, como igualmente 

de detratores, ao ponto de ser censurado por extrapolar os limites da graça, conforme nos 

conta Quintiliano, que se mostra simpático à causa de Cícero (ALBERT, 1999, p.56-57). 

O humor na Roma antiga tinha como função preservar as regras de classes. A graça 

era uma forma de chamar atenção para aqueles que transgrediam essas regras. 

Plauto, o autor de comédias, foi comparado por Cícero aos autores da comédia antiga 

grega, sendo que ele tinha preferência pelo estilo da Comédia Nova, como as de Menandro. 

De maneira geral, era o estilo da Comédia Nova que prevalecia, como comédia de costumes, 

sem críticas ou assuntos que envolvessem políticas ou figuras públicas, mas como uma 

característica diferente da grega. Em Atenas, as comédias contavam histórias da própria 

cidade e seu cotidiano. Na comédia romana, ao invés de as representações usarem Roma 

como lugar dos fatos, era em Atenas que a ação acontecia, mas servindo indiretamente como 

alegoria de Roma, mas uma Roma distante, estrangeira, lugar onde as inversões próprias da 

comédia e do humor podiam acontecer sem maiores preocupações de censura (BREMMER & 

ROODENBURG, 2000, p. 59). 

 

1.2.2 Humor e Idade das Trevas 
 

A queda do Império Romano, o triunfo do cristianismo e a organização institucional 

da Igreja são alguns dos marcos do início da Idade Média e o fim da Antiguidade. As 

celebrações e datas festivas que, nos períodos anteriores, eram marcadas por uma espécie de 

suspensão da ordem, permitidos excessos (de bebida, comida, sexo e riso), com as novas 

roupagens cristãs, ganham caráter solene, prevalecendo a visão dos antigos filósofos, entre os 

principais Platão, cuja obra influenciou o pensamento cristão, inclusive em relação ao humor 

e ao riso. Assim como os grandes filósofos e pensadores do passado, Jesus Cristo era 

considerado como um homem que nunca rira (SANTOS & ROSSETTI, 2012, p.19). Nessa 

perspectiva, o riso ganha conotação negativa, muitas vezes satânica, na visão de Baudelaire. 

De fato, a questão sobre se Jesus rira ou não esteve em discussão por toda a Idade 

Média e, ao mesmo tempo, ocupava os debates o tema aristotélico que afirmava ser o riso um 

traço distintivo do homem. Eis aí uma tensão que percorreu toda uma era, pois se Jesus jamais 

rira, sendo ele o modelo maior a ser seguido por toda a humanidade, ou pelo menos pelos 

cristãos, o correto seria evitar o riso ao máximo. Mas sendo o riso o traço distintivo e 

marcante do homem, rir seria a expressão de sua própria natureza. Esse debate não ocupava 

somente os pensadores eclesiásticos, mas era assunto tratado nos meios acadêmicos. 
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O controle do humor tinha suas implicações morais, pois o riso, como afirma Jacques 

Le Goff (BREMMER & ROODENBURG, 2000, p.72-74) ―é um fenômeno expresso no 

corpo e pelo corpo‖, e o corpo era visto como fonte do pecado, da imoralidade e das paixões e 

deveria ser controlado. O riso era a forma mais violenta de demonstrar falta de controle do 

corpo, por isso deveria ser evitado. No mesmo capítulo Le Goff afirma ainda que ―a 

codificação do riso e a sua condenação nos círculos monásticos resultam, ao menos em parte, 

de sua perigosa relação com o corpo‖. Um dos muitos livros de regras monásticas da Alta 

Idade Média, a Regula Magistri afirmava que ―quando o riso está começando, ele deve, a todo 

custo, ser impedido de se expressar. Assim vemos como o riso é a pior de todas as formas de 

expressão do mal que vem de dentro: a pior poluição da boca‖ (Apud BREMMER & 

ROODENBURG, 2000, p.72-74). 

Porém, por baixo de todo o controle, havia o próprio movimento da vida, da qual o 

riso e o humor fazem parte, enquanto expressões do humano em seu meio social, e o riso, 

mesmo abafado, não poderiam ser completamente apagado. Le Goff cita Georges Bataille, 

que afirma que ―o riso é a forma específica da interação humana‖. E completa ―ao 

observarmos como ele (o riso) atua, seja em termos teóricos ou práticos, ele pode nos revelar 

as estruturas de uma sociedade e seus modos de funcionamento‖ (BREMMER & 

ROODENBURG, 2000, p.78). 

Esse movimento da vida será revelado por Mikhail Bakhtin (1987) na obra A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rebelais. O autor aborda 

o humor e o riso na cultura popular, e divide a sociedade medieval em duas partes: a da Igreja 

e dos homens cultos, séria e sombria e a cultura e tradição popular, inculta e baseada no riso. 

Em seu livro, Bakhtin tem o carnaval como uma forma condensada do riso popular na 

Idade Média, porém, Aaron Gurevich (BREMMER & ROODENBURG, 2000, p.85), em sua 

análise sobre a referida obra, nos chama a atenção para o fato de não haver, no livro, 

referência sobre o deus cristão e o esvaziamento do contexto da religião. Também critica o 

fato de parecer que a cultura popular era isenta de fobias ou medos. 

Gurevich problematiza a oposição proposta por Bakhtin entre a cultura popular e 

erudita, e o acusa de imprecisão histórica devido a uma ótica unilateral – embora, segundo o 

autor,  isso não tivesse ocorrido de forma consciente ou intencional. Mas não lhe nega o valor, 

dizendo também que ―no estudo da história cultural, alguns dos trabalhos mais fecundos, 

intelectualmente estimulantes, foram obra de autores com ideias bastante unilaterais‖ (2000, 

p.90). 
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Mesmo com essa crítica, Gurevich afirma (2000, p.90) que o mundo medieval, mais 

complexo do que as análises dos historiadores, carregava em si, assim como toda a história e 

cultura humana, contradições que subexistiam dentro do mesmo contexto e do mesmo espaço 

histórico.  

 

 

1.2.3 Humor na Idade das Luzes e na Idade Moderna 
 

Durante a Idade Média o gênero comédia praticamente desapareceu, mas não o humor, 

quer dentro dos conventos, nos palácios e, sobretudo, nas camadas populares. Mikhail 

Bakhtin, em seu estudo sobre François Rebelais, nos mostra bem o contraste entre uma 

cultura séria, sombria, opressora: a cultura da Igreja e dos homens cultos; e a cultura 

carnavalesca, satírica, maliciosa: a cultura popular. 

No início do renascimento, a ideia do riso como algo de menor valor prevalece. Há 

uma retomada dos valores clássicos da Antiguidade e as teorias aristotélicas sobre o riso são 

retomadas: 

Thomas Hobbes (no século XVII), assim como Descartes, volta a usar a teoria 

clássica do riso. [...] julgava o riso um sinal de desprezo, indicativo da falta de 

autoestima por parte daquele que ri da falha do outro, sendo ainda uma ameaça à 

paz – uma vez que o riso como uma expressão de ódio pode gerar briga (SANTOS 

& ROSSETTI, 2012, p.22). 

 

Mas também nesse período a própria teoria clássica do riso encontra questionamentos 

e contrapontos: ―os textos renascentistas ressaltavam o fato de o riso ser gerado também a 

partir de acontecimentos prazerosos inesperados‖ (SANTOS & ROSSETTI, 2012, p.22). 

Santos aponta, nos textos do escritor francês Charles Baudelaire, no século XIX, a retomada 

da moral cristã da Idade Média. Baudelaire chega a afirmar que o riso é satânico, procurando 

estabelecer uma tipologia do riso entre o grotesco e o cômico ordinário, excluindo de sua 

classificação a alegria espontânea e o riso das crianças. Ambos seriam imitações criativas da 

natureza, sendo o primeiro misturado a elementos da natureza e o segundo mais claro, 

suscitando a superioridade do ser humano sobre a natureza. 

O riso, temido por muitos, nesse período, é usado como meio de moderação social, 

pois passar-se por ridículo ou ser alvo de escárnio era o que de pior poderia acontecer a um 

membro da sociedade. Estabelece-se então uma divisão, nem sempre fácil de situar seus 

limites, entre o bom riso e o mau riso, ou o riso benevolente e o riso malevolente (ALBERTI, 

1999, p. 120), sendo o primeiro inofensivo e leve, apropriado e aceito nos meios sociais por 
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não desonrar ninguém. Já o segundo ridiculariza e aponta os defeitos do outro. Mesmo na 

Idade das Luzes, o humor continuou mal visto, não contribuindo para o desenvolvimento do 

homem. O riso continuou sendo tratado com demasiada seriedade. 

... 

Uma vez traçado, em linhas gerais, o percurso histórico do humor na cultura ocidental, 

cabe aqui focar uma retrospectiva no campo da mídia, tomando o cenário brasileiro como 

centro de atenção. 

 

1.3 O humor na mídia 
 

O ser humano contemporâneo dedica muito de seu tempo a relações com a mídia. 

Estamos em plena era da informação e vivemos numa sociedade midiatizada. É impossível 

imaginar a sociedade, como hoje ela é, sem a presença dos meios de comunicação. Como 

sugere Douglas Kellner, vivemos imersos na cultura da mídia. Ele afirma: 

Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a 

urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões 

políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas 

forjam sua identidade (KELLNER, 2001, p.9).  

 

A cultura da mídia permeia as várias áreas da vida cotidiana, e tanto na vida como na 

mídia, o humor tem lugar de destaque. O próprio desenvolvimento do humor está atrelado ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação. Desde o aparecimento dos meios de 

comunicação, como o cinema, o rádio e mesmo a TV, o humor serviu como chamariz de 

audiência e forma privilegiada de expressão, seja como entretenimento, seja como forma de 

se marcar as posições político-ideológicas, sem estabelecer críticas diretas. 

A mensagem humorística, por esses meios, ampliava seu alcance, sendo 

compartilhada por vários leitores, ouvintes e espectadores, e também aumentava seus limites 

temporais, por meio dos registros escritos ou gravados e, hoje em dia, compartilhados mundo 

afora pela Internet. 

No livro A sociedade enfrenta a sua mídia, José Luiz Braga analisa a midiatização da 

sociedade. Segundo ele 

O sistema de interação social (seus processos e produtos) é um sistema de 

circulação diferida e difusa. Os sentidos midiaticamente produzidos chegam à 

sociedade e passam a circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições, 

impregnando e parcialmente direcionando a cultura. Se não circulassem, não 

estaria na “cultura” (BRAGA, 2006, p.27). 
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A mídia apresenta-se como um elemento orientador e organizador da sociedade, e por 

isso, existe algo para além da mediação, mas uma midiatização. No Capítulo II retomaremos 

esse diálogo, aprofundando estas ideias.  

Mesmo valendo-se da lógica do lucro, que move as máquinas dos meios de 

comunicação, o humor não se apresenta apenas como alienado, mas serve também para 

―fustigar ideias estabelecidas, para criticar os modismos e para denunciar a hipocrisia‖, nas 

palavras do professor Roberto Elísio dos Santos (SANTOS & ROSSETTI, 2012, p.44). 

Foi por meio do humor e das artes que os horrores das ditaduras foram denunciados e 

combatidos. O humor é uma forma poderosa de resistência. Temos, no Brasil, os exemplos do 

jornal O Pasquim, na mídia impressa, do Jornal de Vanguarda, no rádio, e dos programas 

humorísticos na televisão, como os de Jô Soares e Chico Anysio dentre outros. O mesmo 

ocorre em outros campos da cultura, como na música, no teatro e na literatura, onde o humor 

e a ironia se configuram em estratégias de crítica e resistência. 

A seguir descrevemos, resumidamente, o humor presente nos diferentes meios de 

comunicação social. 

Descobrir uma matriz cultural do humor brasileiro não é tarefa fácil Na verdade 

definir a matriz cultural do brasileiro já é um desafio gigantesco, visto termos uma formação 

plurirracial e pluricultural. Procuramos fazer um breve levantamento histórico do humor 

produzido nos meios de comunicação. Vamos demarcar esse breve histórico a partir do final 

do século XIX e início do século XX. 

Falar de meios de comunicação nesse período é falar da mídia impressa, nos jornais 

semanais, ainda no contexto do Brasil Imperial. Havia também algumas revistas com histórias 

e ilustrações que ficavam entre a charge e as histórias em quadrinhos, com ênfase na 

linguagem verbal do que com a imagem. No período imperial havia a circulação de quase 60 

títulos de revistas desse tipo (SALIBA, 2002, p.38). 

Com a proclamação da República, essa tendência humorística se aprofunda, como nos 

mostra Elias Thomé Saliba: 

Essa tradição de representação humorística, que já vinha do jornalismo satírico da 

Regência e dos folhetins cômicos do Segundo Reinado, ganha maior força e se 

aprofunda com o desenvolvimento da imprensa e com a proliferação das revistas 

ilustradas e do réclame publicitário no início da República. Assim o incremento 

das páginas humorísticas acompanha, num primeiro momento, o desenvolvimento 

da grande imprensa, e, depois, principalmente no início do século, quando os 

jornais começam a tomar um aspecto mais ‗jornalístico e menos mundano‘, há uma 

grande proliferação das revistas semanais que, sobretudo pelo avanço das técnicas 

das artes gráficas, começam a se separar, em termos empresariais, dos jornais 

(2002, p.39). 
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Já se nota que há um público disposto a consumir humor, a ponto de tornar essas 

revistas um produto viável comercialmente. Ao mesmo tempo, há uma prévia desvinculação 

do que é propriamente ―jornalístico‖, ou seja, sério, objetivo, do que é ―humorístico‖, feito 

para fruição e prazer. Mas esse tipo de humor ganhará espaço somente no final do século XIX 

e início do século XX, pois no período do Império o humor não era visto com bons olhos, 

salvo aquele feito nos moldes de uma cultura clássica. 

Com o desenvolvimento do meio comunicacional e da concorrência, o jornal foi 

abrindo espaço para o humor, e as charges e crônicas humorísticas, geralmente com temas 

políticos, foram ganhando espaço, até o surgimento de jornais e revistas com conteúdo 

totalmente humorístico e, muitas vezes, ligado a temas políticos. 

Podemos destacar aqui o trabalho jornalístico/crítico de Aparício Torelly, o Barão de 

Itararé, particularmente os Almanhaques (sic) de seu jornal A Manha, que iniciou sua 

circulação em 1926. Nesses almanaques, o riso mescla-se a críticas políticas e sociais. 

Odailton Aragão Aguiar, em sua pesquisa de doutorado, afirma que 

O riso de Torelly levava para o povo denúncias e críticas ao governo, aos políticos, 

à sociedade. Satirizando, através de paródias, ele denunciava o poder dos corruptos 

e debochava de nossa sociedade europeizada, que preferia viver em ―mundinho‖ 

europeu dentro de um país tropical, usando roupas e se comportando como 

estrangeiros. (AGUIAR, 2006, p.14) 

 

Torelly fazia as suas críticas dentro do contexto do final da República Velha e 

iminência da República Nova. O jornal A Manha foi um marco no jornalismo 

político/humorístico no país, provavelmente inspirando outro marco histórico brasileiro, o 

emblemático semanário O Pasquim, tablóide anárquico e foco de resistência à ditadura 

militar, que circulou entre junho de 1969 e novembro de 1991. Inicialmente focado em temas 

da sociedade em geral (drogas, sexo, música), foi gradualmente voltando seu arsenal de 

humor irreverente para o campo da política. Segundo o cartunista Miguel Paiva, no 

documentário O Pasquim – A subversão do humor, o jornal nasceu para ser apenas um jornal 

de humor, pois para ele o humor não deve nem pode ter uma ideologia, deve ser contra toda a 

ideologia. No entanto, o emblemático tablóide tomou o rumo da crítica política e se consagrou 

como importante instrumento de resistência política.  

Com muita provocação e ousadia – viviam em plena época da ditadura militar – O 

Pasquim definiu, a partir de uma mídia impressa, uma identidade do humor nacional que tem 

influências até a atualidade. 

A produção de filmes de humor sempre encontrou público interessado no Brasil, 

mesmo em seus primórdios, à época do cinema mudo, com filmes importados e comediantes 
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famosos, como Roscoe Fat Arbucle (chamado de Chico Bóia no Brasil), Buster Keaton, 

Herald Lloyd e o grande Charles Chaplin, que, inicialmente relutou em produzir o seu 

primeiro filme mudo. A obra de Chaplin elevou as comédias à categoria de arte, trazendo na 

figura humilde de Carlitos, o meigo mendigo de chapéu coco, reflexões sociais importantes. 

Já no cinema falado, seu filme O grande ditador tornou-se referência e ícone do cinema, 

equilibrando magistralmente humor, ironia, drama e crítica política e social.  

Por outro lado, fazia estrondoso sucesso o humor pastelão dos Três Patetas, onde a 

graça estava nos tombos, tapas, quedas e confusões que a trupe se envolvia. Era um humor 

mais infantil, físico, buscando provocar um riso espontâneo e imediato, sem necessidade de 

reflexões profundas, puro entretenimento. 

O ponto em comum em ambos era a inadequação de seus personagens a um mundo 

que se transformava rapidamente, entre inovações tecnológicas, crescente e veloz urbanização 

e o trauma das grandes guerras que abalaram a primeira metade do século XX. 

Esses filmes chegaram às salas de cinemas do Brasil, incentivando a criação de 

estúdios nacionais como as companhias Vera Cruz, Cinédia e Atlântida. Essa última foi 

responsável pela era de ouro do humor no cinema brasileiro, investindo na produção de 

comédias, criando o gênero chanchada (SANTOS, 2012, p.47). 

Despontam nesse período artistas como Oscarito, Grande Otelo, Mazzaropi, Dercy 

Gonçalves e outros. Esses artistas geralmente interpretavam personagens que enfrentavam 

dramas semelhantes a seus congêneres estadunidenses: a perplexidade diante dos avanços da 

sociedade urbana, frente à pureza e ingenuidade dos mais humildes e dos camponeses. 

O cinema no Brasil nunca se estabeleceu como uma indústria, mas tem períodos de 

grande popularidade e vasta produção, e outros momentos com poucas produções e pouco 

público, tendo como ponto essencial de apoio políticas públicas de incentivo à cultura. Com a 

retomada das produções do cinema no Brasil, a partir de 1993, com a criação da LEI Nº 

8.685, de 20 de julho, surgem muitas produções no país e, dentre as que fazem maior sucesso, 

estão as comédias como Carlota Joaquina – Princesa do Brasil (1995), Ed Morte (1997), O 

Xangô de Baker Street (2001), Os Normais – O Filme (2003), A Grande Família – O Filme 

(2007) , Divã (2008), Muita Calma Nessa Hora (2009) , As Aventuras de Agamenon – O 

Repórter (2010), De pernas pro ar (2012), E ai, Comeu? (2012), Os Penetras (2012). Grande 

parte das produções, senão todas, estão ligadas de alguma forma à televisão, seja por seus 

autores, diretores e especialmente aos atores, a maioria compondo os quadros de profissionais 

da Rede Globo.  
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Segundo o site do governo do Brasil (www.brasil.gov.br), a primeira transmissão 

radiofônica no país foi na cidade de Recife (PE), em 1919 e a primeira emissora foi instalada 

no Rio de Janeiro, em1922.
9
 O  rádio no Brasil tornou-se popular, principalmente a partir das 

décadas de 1930 e 1940, com a queda do preço dos aparelhos radiofônicos e a permissão, do 

governo Vargas, para que se veiculassem anúncios publicitários. Saliba (2002) e Santos 

(2012) concordam que os programas de humor tiveram um papel importante na popularização 

dessa mídia. Santos descreve as primeiras fases desse humor radiofônico: 

A primeira (fase é) caracterizada por um único humorista que se apresentava na 

frente do microfone. Em seguida, surgiram as duplas cômicas, a exemplo dos 

cantores sertanejos Jararaca e Ratinho, que cantavam e divertiam o público com 

suas tiradas. A maturidade dos programas humorísticos acontece com a utilização 

de vários esquetes com personagens fixos que repetiam seus bordões. Miriam 

Goldfeder (1980, p.100-123) faz uma distinção entre o humor carioca e a sátira 

social paulista. O primeiro era marcado pela sátira de costumes e o segundo, por 

uma crítica social e política. (SANTOS e ROSSETTI, 2012, p.49-50) 

 

Nessa fase de estabelecimento e profissionalização do rádio, o humor e os humoristas 

foram convocados, a participar da criação não somente de programas, mas também do 

conteúdo publicitário, fazendo jingles e spots bem humorados, ainda mais para introduzir 

temas que a população não estava acostumada a ouvir: ―Embora comuns nos réclames das 

revistas semanais desde a Belle Époque, era difícil para o rádio criar ou veicular anúncios de 

roupas íntimas, reguladores menstruais, remédios para doenças venéreas como a sífilis etc‖. 

(SALIBA, 2002, p.223). Para resolver essa questão, os humoristas eram chamados para 

desenvolver textos leves e engraçados, trocando os possíveis constrangimentos dos ouvintes 

pelo alívio, resultado do inesperado final bem humorado. 

O crescimento da audiência (mais aparelhos, mais ouvintes) e o surgimento de várias 

emissoras criaram necessidade de um apelo popular, calcado na programação de caráter 

humorístico e musical, desenvolvendo, em momentos posteriores, novos produtos, como 

show de calouros, radionovelas, programas de auditórios e programas jornalísticos. 

Assim como na mídia impressa, no rádio e no cinema, a televisão faz uso abundante 

do humor em muitos dos seus produtos, como novelas, infantis, programas de auditório e 

mesmo em seus jornais, trazendo matérias leves e bem humoradas para dar leveza à 

programação. 

Não vamos nos deter na análise de cada um desses programas televisivos, nos quais é 

possível notar a presença marcante do humor. São muitos, em diferentes segmentos, como no 

                                                        
9
 PRIMEIRA transmissão de rádio. Brasil.gov.br. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1919/primeira-transmissao-de-radio>. Acesso em 24 mar.2013. 

http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1919/primeira-transmissao-de-radio
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caso de novelas como Que Rei Sou Eu?, ou Beto Rockfeller; ou dos programas de auditório, 

como o Cassino do Chacrinha e o Domingão do Faustão, a vinte e três anos no ar; ou, ainda, 

programas de variedade sobre o mundo televisivo, como Vídeo Show, na Globo; o Vitrine, na 

TV Cultura e o TV Fama, na RedeTV!, nos quais o humor é ingrediente sempre presente. 

Procuramos lançar nosso olhar para os programas que assumidamente se intitulam 

humorísticos. 

O apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha (ícone da TV brasileira), dizia que ―o 

melhor da TV veio do rádio‖. E até hoje vemos na telinha a herança que o rádio deixou, sendo 

que o próprio programa do Chacrinha foi veiculado na televisão até o final dos anos 1980, 

muito embora tal programa não se limitava à categoria de programa humorístico. O programa 

Balança Mais Não Cai, precedente de humorísticos como Sai de Baixo e Toma Lá, Dá, Cá, 

nasceu no rádio. E muitos artistas, no início da televisão, vieram de emissoras de rádio, como 

Chico Anysio, Max Nunes (atual redator do Programa do Jô), Hebe Camargo, Dercy 

Gonçalves entre outros. 

Nos anos 1950 e 1960 a televisão brasileira estava procurando sua identidade, e as 

maiores referências vieram, naturalmente, do rádio, do cinema (das ―chanchadas‖) e do teatro 

de revista. 

Maria Celeste Mira (n/c. p.122) relata que ―entre 1963 e 1965, outros programas 

surgiram, em que o espetáculo de artistas de teatro se irmanava com o humor de grandes 

nomes do rádio‖. 

Assim: 

Temos, portanto, na formação da linha de ‗shows‘ e humor, ou seja, de uma parte 

dos programas de auditório, a confluência de três fenômenos culturais 

extremamente populares. (...) Para a televisão a influência mais importante é 

reconhecidamente a do rádio (MIRA, n/c. p.123-124). 

 

Advindos dessas três grandes influências – o teatro, o cinema e o rádio – os programas 

televisivos procuravam se adequar a essa nova linguagem, definindo fórmulas, ainda que 

inicialmente de maneira improvisada e com a sua audiência calcada nos nomes dos artistas, 

que mudavam de emissoras de acordo com as propostas financeiras e interesses pessoais, 

chegando inclusive a causar dificuldades financeiras nas rádios, caso da TV Excelsior e da 

TV Tupi. A Rede Globo de Televisão foi a primeira a profissionalizar as produções e a se 

organizar de forma empresarial. A programação ganha formato mais consistente, com o 

surgimento de atrações que já não são mais tão dependentes dos apresentadores e artistas, 
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conforme nos reporta Maria Celeste Mira sobre a fala de um crítico de televisão da revista 

VEJA, em 1974, referindo-se ao lançamento da revista eletrônica Fantástico: 

Durante uma época eles (os comunicadores) funcionaram porque a TV nada mais 

era do que o rádio com imagem. Hoje, com a evolução da técnica, eles foram 

substituídos pelos modernos apresentadores de nossa TV: Cid Moreira e Sérgio 

Chapelin. Apresentadores de um tipo de programa que não exige exclusivamente 

as suas presenças (MIRA, n/c. p.41). 

 

Evidentemente que os ―comunicadores‖ e apresentadores não são absolutamente tão 

descartáveis como promulgou o crítico na época, pois o apresentador empresta o seu prestígio 

ao programa e ao produto. Não é a qualquer um que a recepção vai assistir, ou ouvir cantar ou 

rir. Tirando o exagero do comentário, o que se demonstra de maneira simples, é a busca por 

um formato mais consistente de programação, por uma fórmula de sucesso. 

Os humorísticos também vão se adequar a essa reformulação que, sendo iniciada pela 

Rede Globo, é seguida por outras emissoras, que vão perseguir, nos anos seguintes, o 

chamado ―padrão Globo de qualidade‖, padrão técnico estabelecido pelo então diretor de 

programação, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho – o Boni. 

 

1.4 Gêneros de humor na TV 
 

Nas páginas que se seguem, identificamos alguns gêneros de humor na TV, 

exemplificados por programas contemporâneos e outros anteriores, que se constituem em 

matrizes desses gêneros. Contribuíram para categorização os seguintes autores Elias Thomé 

Saliba, Roberto Elísio dos Santos, Maria Celeste Mira e Marcel Souto Maior, cujas obras 

serviram de base para levantamento dos elementos de cada programa, contando também com 

a contribuição pontual de outros autores.   

Procuramos perceber as padronizações e definir algumas categorias dos humorísticos 

televisivos, baseando-nos em certos aspectos de cada programa. Tais categorizações serão 

úteis na análise de nosso objeto de estudo. São eles: 

Show de humor: tem a participação de vários humoristas, criação de personagens 

fixos, com caracterizações próprias, muitas vezes baseados em estereótipos firmados no 

imaginário popular (como o caipira, o mendigo, o bêbado, o político corrupto, o marido traído 

– ‗corno‘) que se revezam na apresentação de esquetes curtas e repetição de bordões. Ocorre 

em um tempo histórico indefinido, sendo atemporal. Na atual grade de programação da TV 

aberta podemos citar como exemplo a Escolinha do Barulho, da Rede Record, A Praça é 

Nossa, do SBT e Zorra Total, da Rede Globo. Este gênero tem seus primórdios em programas 
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radiofônicos da década de 1950, como o Edifício Balança mas não cai, da Rádio Nacional, 

que chegou em anos posteriores a migrar para a TV, sendo produzido pela Rede Globo, de 

1968 a 1972 e até 1982 pela TV Tupi, com o nome Balança mas não cai.  A Praça da 

Alegria, idealizada por Manoel de Nóbrega para a TV Paulista, em 1957, é outro exemplo de 

um programa que criou uma matriz para vários outros, mas que tem sua sucessora direta no 

SBT, com o nome de A Praça é Nossa, apresentada às quintas-feiras, pelo filho de Manoel de 

Nóbrega, Carlos Alberto de Nóbrega.  

Essa fórmula de humor tem um caráter mais lúdico, trazendo muito do universo rural 

para um Brasil que estava procurando se modernizar. Hoje esse tipo de programa chega a ter 

um ar saudosista e procura manter antigos humoristas que, mesmo em idade avançada, ainda 

desejam (muitos realmente precisam) trabalhar. Porém, para manter a longevidade, – A Praça 

é Nossa já está há 25 anos no ar – há a necessidade da renovação do elenco, buscando 

humoristas jovens, mas com pouca alteração na sua fórmula. Assim podemos ver uma 

apresentação de stund-up comedy em A Praça é Nossa, ou novos comediantes como Rodrigo 

Sant‘anna e Thalita Carauta, que interpretam o travesti Valéria e sua inocente amiga Janete, 

que ganharam enorme popularidade por meio do programa Zorra Total, levando seus 

personagens para além do programa, dando entrevistas em outros meios, como jornais, 

revistas e até chegaram à montagem de um espetáculo teatral. 

A maioria desses personagens novos carregam as mesmas características apresentadas 

desde os primórdios do gênero. Por exemplo, o personagem do bêbado: Saideira, interpretado 

por Giovani Braz em A Praça é Nossa; João Canabrava, de Tom Cavalcanti (passou por 

diversos programas), Tavares, personagem de Chico Anysio em diversos programas. 

Essa repetição de fórmulas e de bordões pode trazer ao telespectador a sensação de 

familiaridade, de proximidade e certa segurança: ele sabe do que vai rir, é algo que é de fácil 

entendimento e, talvez, numa atitude mimética, cumpre maquinalmente o timing da piada 

televisiva, inspirado pela gravação de gargalhadas ouvidas ao fundo. Neste tipo de humor 

prevalece a redundância, a repetição de formatos e conteúdos, em detrimento da busca do 

novo e do original, não que não haja algumas mudanças, mas geralmente são lentas e 

gradativas, sem causar ruptura com o modus operanti comum a esses programas, já 

consagrados e aceitos pelo público, como um acordo estabelecido onde as atuações, as piadas 

e as risadas têm seu local definido e, de certa forma, seu sucesso garantido.  

Show de humor autoral: tem algumas características do Show de humor, mas tem o 

nome de um grande artista à frente, que encarna, durante o show, vários personagens, que 

também tem seus bordões e repetições de performance, porém busca mais proximidade com 
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os fatos da atualidade, com algum grau de crítica social e política. Há um caráter mais irônico 

e mais sofisticado que os anteriores, um humor sutil, ligado aos fatos da atualidade e ao 

cenário social, político e econômico do país e um posicionamento político mais ou menos 

claro, necessários para sobrevivência nos tempos da ditadura militar, período no qual os 

programas começaram a ser veiculados. Com a abertura política, esses programas se voltam 

mais à comédia de costumes, mas não perdem totalmente sua crítica política. Vários 

humoristas seguiram por essa linha, como Agildo Ribeiro, João Kleber e Tom Cavalcanti, 

mas os dois grandes exemplos na televisão brasileira são Jô Soares e Chico Anysio, com 

programas como Viva o Gordo e Veja o Gordo, estrelado por Jô Soares na Rede Globo e no 

SBT respectivamente. Chico Anysio esteve à frente dos programas Chico City, Chico Anysio 

Show, Chico Total, Escolinha do Professor Raimundo. 

Recentemente surge na televisão brasileira um humorista jovem que chama a atenção 

da mídia: Marcelo Adnet. Contratado até 2012 pela MTV-Brasil, Adnet esteve à frente de 

vários programas, com destaque ao programa 15 Minutos, no qual o humorista, acompanhado 

de um músico mascarado, comentava notícias, fazia imitações e paródias musicais. Esteve à 

frente do programa Comédia MTV, no qual fazia vários personagens, junto ao elenco 

formado por outros comediantes da emissora. Numa linguagem mais jovem, repleta de gírias 

e expressões de baixo calão, estava na pauta do humorístico a programação da televisão e a 

indústria cultural.  

Sitcoms e comédia de costumes: com um núcleo fixo de personagens, geralmente 

uma família, esse tipo de programa procura contar uma história a cada episódio, podendo ou 

não manter desdobramentos nos próximos episódios. O cenário tem pouca variação (uma 

casa, um bar, uma padaria) e a abordagem geralmente é leve, podendo ter momentos de 

humor mais direto ou alguma mensagem moral. A grande família é um exemplo dessa 

categoria. Sua primeira versão foi ao ar em 1972, inspirada no sitcom estadunidense All in 

The family, mas com histórias e formação totalmente brasileiras e calcadas na realidade local. 

O diretor Daniel Filho queria um programa que tivesse alguns personagens críticos e uma 

família bem articulada, engraçada. Assim, a primeira versão tinha um personagem a mais que 

a versão atual: o filho Junior, um universitário que criticava a ditadura militar, o que levou o 

programa a ter muitos problemas com a censura na época. Em tempos mais recentes estava no 

ar o programa Sai de Baixo, com a mesma fórmula, uma família e situações cômicas em seu 

cotidiano. Não por acaso o mesmo diretor, Daniel Filho está envolvido no projeto. 

Como o próprio nome diz, a comédia de costumes busca algum ponto em comum com 

o cotidiano do espectador, procurando colocá-lo também em cena, ou, pelo menos, 
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estabelecer uma familiaridade, como se quem assiste, se identificasse com a cena a ponto de 

pensar que poderia ser ele naquela situação. Dependendo do enredo, questões importantes da 

sociedade podem ser abordadas com mais seriedade, como ética, drogas, eleições (alguns 

temas trabalhados em A grande família) ou ser puramente cômico como Toma Lá Dá Cá e Sai 

de Baixo. 

Há também outro formato de sitcom, com ritmo mais acelerado e temas mais gerais. É 

mais centrado em um ou dois personagens que a cada episódio vivem situações diferentes e 

engraçadas, muitas vezes beirando ao absurdo. Os temas procuram ser mais universais, 

focando em situações que não dependem do local ou mesmo da época em que acontecem. 

Poderiam ser reproduzidas em São Paulo, Rio de Janeiro ou Nova York que não perderiam, 

em essência, o seu sentido cômico. Alguns exemplos são os programas Os Aspones, Sob Nova 

Direção, Comédia da Vida Privada, Os Normais, A Diarista. Seu foco é a comicidade das 

situações, indo para além do cotidiano e criando fatos improváveis, com personagens que 

flertam com o ridículo em muitos momentos. 

Novo humor dos anos 1980: Com os ventos da liberdade e da democracia que 

pareciam soprar sobre o Brasil, havia no ar um desejo de liberdade e de rompimento de 

barreiras. Assim surge o humorístico TV Pirata, que trazia influências do teatro, com egressos 

do grupo Asdrubal Trouxe o Trombone
10

, e a turma dos jornais humorísticos cariocas Planeta 

Diário e Casseta Popular, como redatores (esses últimos se uniriam e formariam o jornal 

Casseta & Planeta e anos depois ganharia seu próprio programa na televisão). A regra era a 

experimentação e  derrubadas de limites. Entra no ar o chamado humor besteirol, no qual há a 

busca do riso pelo riso, uma espécie de Tropicália do Humor, onde a piada não precisa 

necessariamente ter conteúdo político, mas há altas doses de sarcasmo e crítica social. As 

lentes também se voltam para os próprios programas televisivos, com sátiras de jornais, 

novelas, programas matinais. Assuntos como sexualidade e direitos da mulher são abordados 

abertamente. O Comédia MTV, de Marcelo Adnet é certamente um herdeiro desse tipo de 

humor, ficando entre o Show de Humor Autoral e o Novo Humor dos Anos 1980. 

Em São Paulo, nas madrugadas da TV Gazeta, entrava no ar o Perdidos na Noite, 

programa de Fausto Silva, com a participação dos humoristas Nelson ―Tatá‖ Alexandre e 
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Carlos Roberto ―Escova‖, que faziam imitações. Embora fosse um programa de auditório, sua 

essência era do gênero humorístico, bem na esteira do que havia feito Abelardo Chacrinha. A 

madrugada era o horário ideal para a liberdade, tanto nos temas como na experimentação de 

linguagem, geralmente chula e coloquial, algo que se poderia chamar de escrachada. 

Havia um público jovem ávido por novidades que tornou esses programas sucesso de 

audiência. Mas também havia o incômodo da sociedade com essas novidades da televisão. 

A TV Pirata ficou no ar de 1988 a 1990, retornando depois em 1992, sendo exibido 

somente por uma temporada. Seu formato de humor crítico e inteligente foi mantido por todo 

esse percurso. O programa Perdidos na Noite ficou no ar de 1984 a 1988, passando pela 

Record e pela Rede Bandeirantes
11

. Seu formato humorístico, no entanto, foi pouco a pouco 

se diluindo, com a inclusão de quadros próprios dos programas de auditório e de variedades.  

O gênero televisivo que ficou conhecido como ―novo humor‖, nascido naquele 

contexto de abertura política, permanece até hoje em programas como Pânico na Band, CQC, 

Pé na Cova e outros. Chama a atenção que tal modelo de programação tenha explorado 

plenamente as características da teledramaturgia  marcado uma forma notadamente televisiva 

de fazer humor. Em grande medida, aquelas experiências estão presentes no que analisamos 

mais adiante, como Humor jovem. Por certo, influenciaram fortemente a formatação do 

programa objeto desta pesquisa, o CQC.  

 

Humorísticos noticiosos: esse tipo de humorístico tenta mesclar a linguagem e o 

formato jornalístico com piadas e brincadeiras. Os temas são assuntos da atualidade, 

comentados na grande mídia, temas políticos e sociais, geralmente abordados de maneira 

superficial, com um foco mais no âmbito moral, mas há exceções à regra. Pode haver ou não 

caracterização de personagens, em uma ou outra ―matéria‖. Nos primórdios da televisão 

brasileira temos o Jornal de Vanguarda, nascido em 1963 como Jornal Excelsior: show de 

notícias, na TV Excelsior e rebatizado como Jornal de Vanguarda em 1965, na TV Tupi. 

Faziam parte da redação desse jornal os humoristas Sérgio Porto e Millôr Fernandes, o 

comentarista político Villas-Boas Corrêa e nos esportes, João Saldanha. O programa buscava 

ter uma linguagem informal, sem perder o caráter investigativo da notícia. Guardava bem 

mais as características de um programa jornalístico que de humor. Este último fazia parte do 

programa, mas não era seu foco. O Jornal de Vanguarda pode ser considerado um precursor 

brasileiro do infoentretenimento, que é o imbricamento entre informação e entretenimento. 
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Na atualidade podemos destacar três programas que buscam mesclar informações 

jornalísticas com humor: O CQC, o Casseta & Planeta Vai Fundo e o Furo MTV. O Furo 

MTV, com uma bancada e dois apresentadores, é declaradamente um humorístico que busca 

fazer um humor escrachado, comentando as notícias veiculadas na grande mídia, criando 

piadas e situações completamente desassociadas com a realidade, o interesse direto é o efeito 

cômico, sem se preocupar com a exatidão da informação.  

O Casseta & Planeta também é um humorístico, mas buscava nos noticiários, 

sobretudo político, os temas para abordagem das suas piadas. Formado por uma trupe de 

humoristas advindos da imprensa e da redação de programas humorísticos, o Casseta & 

Planeta traz características do Novo Humor dos anos 1980, com tiradas rápidas, uma dose de 

non-sense e um visual chamativo; do Show de Humor, com personagens repetidos e seus 

bordões; e do Show de Humor Autoral, visto ser, desde o início, os mesmos autores Beto 

Silva, Cláudio Manoel, Hélio de Lá Peña, Hubert, Marcelo Madureira e Reinaldo, exceto 

Claudio Bessermar Viana, o Bussunda, morto em 2006, quando cobria a copa da Alemanha 

para o programa. 

O humorístico já usava alguns termos e ações próprios do jornalismo, como 

entrevistas, reportagens, matérias. Havia um foco na classe política, com muitas matérias 

feitas em Brasília e personagens parodiando políticos, como Viajando Henrique Cardoso, 

referente às numerosas viagens do Presidente Fernando Henrique Cardoso ou Devagar 

Franco, outra referência a um presidente da República, o sucessor de Fernando Henrique, 

Itamar Franco. 

Aos poucos foi perdendo audiência (http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-

line/tag/casseta-planeta/) e tenta se reinventar, tornando-se um humorístico mais voltado para 

as situações do dia-a-dia e esvaziando-se da crítica política. O CQC, objeto deste estudo, será 

abordado em capítulo subsequente. 

Humor jovem: mescla de programa de auditório, esquetes e reportagens externas, nas 

quais busca interagir de forma humorística e às vezes agressiva com o mundo das 

celebridades. Esse tipo de programa tem uma linguagem jovem, mais direta, muitas vezes 

chula e escatológica. Também usa improvisações e paródias 

Em 2003, na Rede TV, surge o programa Pânico na TV, que tem sua origem num 

consagrando programa da rádio Jovem Pan, trazendo o público da rádio para a TV, formando 

um diálogo entre esses dois meios. O programa foca o público jovem e tem uma linguagem 

apelativa, repleta de palavrões e expressões de baixo calão. Há o reforço dos estereótipos 

consagrados nos outros programas, mas de uma forma mais crua, escrachada, com um toque 
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de besteirol que lembra, em certo sentido, o estilo do TV Pirata, chegando às raias do 

grotesco com escatologias. Há no palco mulheres com poucas roupas e até a ―mulher 

samambaia‖, chamada assim por ter a função apenas de ―enfeitar‖ o cenário, como um vaso 

de samambaia. O Pânico na TV transferiu-se para a rede Bandeirantes com o nome de Pânico 

na Band, mas com poucas alterações no seu formato e conteúdo. 

O programa Legendários, da TV Record, surge com o discurso de ser uma síntese 

entre o Pânico na TV e o CQC e fazer um ―humor do bem‖, nas palavras do seu apresentador, 

Marcos Mion, mas acaba por seguir a mesma linha apelativa do programa da Rede TV.  

... 

Dentro deste histórico, temos na atualidade o CQC, que, como diz sua apresentação 

em seu site, pretende ser um programa conhecido pela irreverência, acidez e humor 

inteligente. Seu formato um tanto artesanal e o arrojo no tratamento de temáticas sociais 

fazem jus ao seu nome-lema ―Custe o que Custar‖. Mesmo com essa pretensão, muitas vezes 

o CQC cai nos mesmos vícios presentes em outros programas humorísticos. Rende-se a 

fórmulas repetitivas que lhe garantam sucesso fácil e perde sua rebeldia e criatividade.  

Esse é um quadro geral do histórico do humor na sociedade e uma tentativa de 

classificação do humor na televisão. Poderíamos separar esses programas em outras 

subcategorias. Para efeito desta pesquisa foram adotadas estas: Show de humor, Show de 

humor autoral, Sitcoms e Comédia de costumes, Novo humor dos anos 1980, Humorísticos 

noticiosos e Humor jovem. Dentre elas, merece maior atenção aquela que aqui denominamos 

humorísticos noticiosos, vez que o programa CQC tem um formato que sugere um telejornal, 

com a figura de um âncora e comentaristas na bancada, e de ―repórteres‖ em externas. 

Aprofundaremos a temática no capítulo III. 
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 “Toda vez que ouço Wagner, 
me dá uma vontade de invadir a Polônia…” 

Woody Allen 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

COMUNICAÇÃO X CULTURA 

 
Comunicação é mais do que técnica, comunicação é cultura. Diferentes autores como 

Stuart Hall, Martín-Barbero e Douglas Kellner têm um olhar comum ao verificarem traços 

distintos no comportamento de uma sociedade, por meio de suas produções artísticas e 

textuais e práticas documentais, ou seja, sua produção cultural. Eles procuram analisar e 

entender as sociedades por meio da atividade humana total, ou seja, da cultura, da qual a 

comunicação e seus meios fazem parte, valorizando, assim, as expressões populares. 

 

2.1 Estudos culturais 
 

A descoberta, por assim dizer, da cultura popular pelos estudiosos da Escola de 

Birminghan, no final dos anos 1950, culminou com a criação do Centre for Contemporary 

Cultural Studies, em 1964. A partir de então, os Estudos Culturais se tornaram um novo 

campo, que se caracteriza por uma busca ―arqueológica‖ das marcas culturais da sociedade 

por meio de suas produções artísticas, textuais, musicais, enfim, culturais, e abre um amplo 

aspecto para discussões de temas relativos à comunicação e a cultura. A palavra cultura se 

repete muito, por abarcar diversos significados em diferentes contextos. Procuraremos 

diferenciar Cultura, de sua forma abrangente, como manifestação do humano e seu modo de 

vida, das outras formas de cultura, como cultura popular, erudita ou midiática. Temas 

importantes como ideologia e identidade também serão discutidos neste tópico, dentro do 

quadro geral da discussão sobre o binômio Comunicação e Cultura. 
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A relação entre cultura e comunicação é o foco do primeiro bloco deste capítulo. Com 

base no pensamento de Douglas Kellner, Stuart Hall, John B. Thompson e Raymond Willians, 

procuramos fazer uma revisão teórica do tema cultura, mídia e sociedade. Não é propósito 

deste trabalho fazer uma busca exaustiva ou definitiva, mas apontar caminhos e trazer à tona 

breves definições e delimitações de termos, de forma adequada para a composição desta 

dissertação.  

A comunicação é, de fato, mais que simples técnica e está inserida, intrincada na 

sociedade e na cultura contemporânea. A possibilidade de se registrar fisicamente uma ideia e 

fazê-la circular foi um fator essencial para o desenvolvimento de novas categorias sociais, a 

dos ―homens letrados‖ que, aos poucos se distanciava da cultura popular, oral e orgânica, 

viva, mas não menos importante ou influente nos rumos das civilizações. Porém, com o 

surgimento dos meios de comunicação social, os textos culturais passaram a circular pela 

sociedade e a ganhar materialidade, que possibilitava o registro de opiniões, visões de mundo 

e estruturação de pensamentos por indivíduos e grupos sociais, com grande impacto nas 

sociedades e na cultura. 

Douglas Kellner nos dá uma breve descrição dos processos culturais: 

A cultura, em seu sentido mais amplo, é uma forma de atividade que implica 

alto grau de participação, na qual as pessoas criam sociedades e identidades. 

A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas 

potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade. A cultura da mídia 

participa igualmente desses processos, mas também é algo novo na aventura 

humana (KELLNER, 2001, p.11). 

 

Ao final de sua breve definição de cultura, Kellner insere a mídia como um novo 

elemento, o que ele chama de Cultura da Mídia. Suas reflexões seguem, de certo modo, a 

tradição dos estudos da Escola de Frankfurt na sua crítica aos meios de comunicação e sua 

ideia de Indústria Cultural, mas Kellner já recebe as novas influências dos pensadores dos 

Estudos Culturais. Dentro da Cultura de uma sociedade, Kellner assim detecta uma nova 

forma cultural, que ele denomina Cultura da Mídia, e a descreve: 

A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base no modelo de produção 

de massa e é produzida para a massa de acordo com tipos (gêneros), segundo 

fórmulas, códigos e normas convencionais. É, portanto, uma forma de cultura 

comercial, e seus produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado 

produzido por empresas gigantescas que estão interessadas na acumulação de 

capital. A cultura da mídia almeja grande audiência; por isso, deve ser eco de 

assuntos e preocupações atuais, sendo extremamente tópica e apresentando 

dados hieróglifos da vida social contemporânea. (KELLNER, 2001, p.9). 

 

A mídia tem papel estruturante da sociedade e seus meios de produção, mas não 

determinante, pois ela deve ―ser eco de assuntos e preocupações atuais‖. Grosso modo, tange 
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na formulação marxista de estrutura e superestrutura, sendo a mídia o local privilegiado dessa 

relação, mas indo além, já que entendemos que não são apenas os meios de produção o fator 

determinante das relações de resistência, lutas e negociações no seio da sociedade, não 

fechados numa visão economicista. 

Kellner, analisando produções midiáticas do cinema, da indústria fonográfica e 

programas de televisão, procura identificar traços culturais e discursos hegemônicos. Para ele, 

a cultura da mídia promove interesses de classe, não sendo, contudo, reduzida a simples 

instrumento banal de uma ideologia de grupos sociais, mas ―deve ser interpretada e 

contextualizada de modos diferentes dentro da matriz dos discursos e das forças sociais 

concorrentes que a constituem‖ (KELLNER, 2001, p.27), ou seja, em seus textos, são 

identificados discursos hegemônicos, mas também discursos de resistência e autonomia, pois 

a cultura da mídia abarca em si conflitos e contradições que não se excluem dentro de si, mas 

convivem dialeticamente, muitas vezes promovendo retrocessos e progressos na autonomia 

do indivíduo frente as forças produtivas da sociedade. E conclui: 

Portanto, situar os textos culturais em seu contexto social implica traçar as 

articulações pelas quais as sociedades produzem cultura e o modo como a 

cultura, por sua vez, conforma a sociedade por meio de sua influência sobre 

indivíduos e grupos. (KELLNER, 2001, p.39) 

 

Há uma troca, uma simbiose, não entre forças iguais ou equivalentes, mas que, de 

certa forma, numa relação dialética, promovem a existência de ambos dentro do sistema 

maior que é a sociedade. Procurando olhar a fundo estas relações, Raymond Williams, propôs 

a Sociologia da Cultura como método científico para análise dos fenômenos culturais, 

utilizando-se das ferramentas da sociologia tradicional juntamente com análises culturais 

dentro de um período histórico. A Sociologia da Cultura preocupa-se com as instituições, as 

produções artísticas, os processos de reprodução social, com sobreposições da teoria política, 

e dos problemas gerais e específicos de organização cultural. Usando deste instrumental, 

pretende-se analisar as diversas variáveis culturais de uma sociedade e suas relações e 

complexidades. Para Williams, determinadas produções culturais estão diretamente ligadas a 

uma classe ou grupos específicos: 

De fato, muitas vezes há ligações íntimas entre as crenças formais e 

conscientes de uma classe ou outro grupo e a produção cultural a ela 

associada: às vezes, ligações diretas com as crenças, em conteúdo manifesto 

que contém; muitas vezes, ligações identificáveis com as relações, 

perspectivas e valores que as crenças legitimam ou normalizam, como em 

escolhas características (ênfases e omissões) de temas; muitas vezes, ainda, 

ligações analisáveis entre sistemas de crença e formas artísticas, ou entre eles 

ambos e uma "posição e posicionamento" no mundo, essencialmente 

subjacente. (WILLIAMS, 2011, p.26 e 27) 
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Em outras palavras, há sim, por parte de determinados grupos, claras intenções 

manipulativas ou normativas, determinando regras, formas de pensar e jeitos de agir, porém a 

intencionalidade não significa plena efetividade, pois a cultura, e falamos aqui da viva e 

pungente cultura popular, não se domestica facilmente. 

Kellner e Williams, entre outros e em épocas diferentes, procuram deslocar o olhar da 

visão cultural de categorias estanques, simplesmente como ―alta‖ e/ou ―popular‖, mas as 

veem como dinâmicas e averiguam uma terceira categoria contemporânea, a cultura de massa, 

que, de uma forma geral, está a serviço das elites, na tentativa de enfraquecer a cultura 

popular, por meio de discursos ideológicos, mesmo que diluídos nos textos culturais. 

A cultura de massa e os discursos midiáticos são flexíveis e, segundo Kellner, não são 

―conservadores‖ ou ―liberais‖, mas 

tentam enveredar por ambas as vias para cativar o maior público possível, 

enquanto outros difundem posições ideológicas especificas que muitas vezes 

são esmaecidas por outros aspectos do texto. Os textos da cultura da mídia 

incorporam vários discursos, posições ideológicas, estratégias narrativas, 

construções de imagens e efeitos (por exemplo, cinematográficos, televisivos, 

musicais) que raramente se integram numa posição ideológica pura e 

coerente. (KELLNER, 2001, p.123) 

 

Sobre a Sociologia da Cultura, que seria a convergência de duas tendências, uma 

propriamente sociológica e outra das análises da cultura, segundo Williams (2001, p.14), sua 

preocupação volta-se para os processos sociais de toda a produção cultural, inclusive as que 

podem ser designadas como ideologias. Na cultura de massa, ou Cultura da Mídia nas 

sociedades contemporâneas, sobressai-se a questão e os embates ideológicos. 

Williams define como indispensável o uso do termo ―ideologia‖ na análise 

sociológica, compreendendo também a dificuldade em defini-lo, e relaciona pelo menos duas 

possíveis descrições para ideologia, sendo (a) crenças formais e conscientes de uma classe ou 

grupo social e (b) visão de mundo, que inclui crenças formais e conscientes e outras formas, 

como hábitos, sentimentos e posturas menos articuladas e inconscientes (2001, p.26). 

Na análise sociológica da cultura Williams propõe trabalhar com a primeira definição. 

Complementando esse conceito, Stuart Hall aprofunda o termo ideologia, e assim o descreve: 

Por ideologia, refiro-me às estruturas mentais – as linguagens, os conceitos, as 

categorias, imagens do pensamento e os sistemas de representação que 

diferentes classes e grupos sociais desenvolvem com o propósito de dar 

sentido, definir, simbolizar e imprimir inteligibilidade ao modo como a 

sociedade funciona (HALL, 1996, p.26). 
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Entendemos esta última ser mais completa e mais abrangente para dar respostas aos 

questionamentos deste trabalho. As ideologias das classes dominantes não são unânimes 

dentro de uma sociedade, mas servem para, de certa forma , como são sinalizadoras dos 

caminhos que se pretende que a sociedade trilhe, procurando moldar pensamentos, 

sentimentos e ações que apontem um direcionamento qualquer, desenhando um projeto de 

sociedade que certa classe ou classes detentoras de poder defendem, mesmo que de forma 

difusa e não objetiva, ou não explicitamente clara, portando não é unânime, mas contém lutas 

e interesses diversos. O amplo campo da comunicação é algo essencial nesse processo, sendo 

ao mesmo tempo palco e agente das lutas sociais. Palco, como local de embate, de fundo, 

onde ideias e interesses se apresentam, se dissimulam e se impõem como agente, como voz 

ativa, elemento vivo e atuante nos discursos sociais, quando, retomando McLuhan, os meios 

são a mensagem, isto é, os discursos se adaptam e seguem as regras definidas pelo meio. 

Enfim, a comunicação torna-se ponto de convergência cultural, de ―comunhão‖ de ideias, 

como afirma Raymond Williams: 

Já que a nossa maneira de ver as coisas é literalmente a nossa maneira de 

viver, o processo de comunicação, de fato, é o processo de comunhão: o 

compartilhamento de significados comuns e, daí, os propósitos e atividades 

comuns; a oferta, recepção e comparação de novos significados, que levam a 

tensões, ao crescimento e à mudança (WILLIAMS apud HALL, 2003, p.135). 

 

Comunhão, em princípio, pode evocar a ideia de harmonia e consenso, porém 

representa, de fato, o tornar comum (comunitário) e receber então diferentes ações, reações, 

oposições, apoios e transformações dos diversos agentes sociais. Isso ocorre não em um lugar 

físico, numa Ágora da tradição grega, mas no campo das ideias e do imaginário social e 

dentro da história, num tempo definido, numa Ágora imaginária mas, ao mesmo tempo, muito 

real. Esse processo de ―comunhão‖ pode assim ser descrito: 

Quando os indivíduos usam os meios de comunicação, eles entram em forma 

de interação que diferem dos tipos de interação face a face que caracterizam a 

maioria de nossos encontros quotidianos. Eles são capazes de agir em favor 

de outros fisicamente ausentes, ou responder a outros situados em locais 

distantes. De um modo fundamental, o uso dos meios de comunicação 

transforma a organização espacial e temporal da vida social, criando novas 

formas de ação e interação, e novas maneiras de exercer o poder, que não está 

mais ligado ao compartilhamento local comum. (THOMPSON, 1998, p.13 e 

14) 

 

O uso dos meios de comunicação implica nessas novas formas de interação com o 

mundo e o compartilhamento de ideias que vão para além dos próprios meios e além do 
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espaço físico e do tempo histórico. Invadem a cotidianidade e interagem na formação de 

identidades, tanto pessoais quanto sociais. 

Esse fenômeno ocorre de forma difusa e dispersa pelos grupos e instituições que 

compõem a sociedade, recebendo influências várias, interesses individuais e em 

circunstâncias específicas, algo que Pierre Bourdieu define como ―campos de interação‖ 

(APUD: (Apud sem o:) THOMPSON, 1998, p. 21), nos quais os indivíduos assumem posturas 

e mesmo personalidades diferentes, mutáveis, mas limitadas, de certa forma, dentro destes 

campos que definem o ser humano, social e historicamente. 

Thompson observa que essas posições, quando institucionalizadas, têm certa 

estabilidade, com um conjunto estável de ―regras, recursos e relações, com certo grau de 

durabilidade no tempo e alguma extensão no espaço, e que se mantêm unidas com o propósito 

de alcançar alguns objetivos globais‖ (1998, p.21). 

Os campos de interação podem ser definidos por estas instituições, mas vão além delas 

e podem preexistir a elas, e estas podem criar novos campos ―bem como novos conjuntos de 

trajetórias de vida para indivíduos que os ocupam‖ (1998, p.21), uma forma de explicar os 

direcionamentos ideológicos citados anteriormente. Um exemplo simples são as posições 

hierárquicas dentro de uma empresa, onde novas formas de agir e ser são exigidas do 

indivíduo de acordo com os cargos ocupados e novas relações sociais estabelecidas. 

Entra a questão das individualidades e sua autonomia, sua liberdade de ser e agir no 

mundo. Como se define o indivíduo? Ele é: a) definido socialmente, ele apenas é porque um 

outro o define, atribui-lhe sentido e valor, ele é porque se diferencia de tantos outros; b) 

definido historicamente, ele é no tempo, em um determinado tempo histórico, formado pelos 

conteúdos do tempo passado e consciência (ainda que não plena) do tempo presente que 

remetem aos seus desejos e anseios em um tempo porvir, que lhe dá uma noção de tempo 

futuro; c) definido geograficamente, ele veio de algum lugar, está inserido em determinado 

local que lhe é relevante, ao qual ele tem algum tipo de afeto (positivo ou negativo) por ser 

palco de sua história de vida; e d) definido culturalmente, seus valores, suas crenças, sua visão 

de mundo vêm das entidades, discursos e aparatos culturais no qual ele está inserido. Estas 

dimensões nos ajudam a entender a formação das individualidades e percepções de 

identidades que fazem os jogos sociais dentro dos campos de interação, nos quais a 

comunicação e seus diversos recursos se tornaram onipresentes e grandes mediadores das 

interações humanas e institucionais. 

As dimensões descritas acima ajudem a formar o indivíduo, mas o ser humano busca 

ir além das determinações, tem a capacidade de se redefinir e interagir com estas dimensões, 
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transformando os locais, recriando a cultura, refazendo a história, definindo identidades, 

embora reconheçamos que essa autonomia dificilmente é alcançada e, muitas vezes, por 

estarem as pessoas tão envolvidas nas formas de vida nas quais estão inseridas, como um 

peixe envolto nas águas de um aquário, nem é almejada ou imaginada. 

Entendemos que a posição do pesquisador nessa questão é lutar para a busca da 

consciência dessa autonomia, do estar conscientemente presente e atuante no mundo, e não 

ser apenas levado por ―ventos de doutrina‖, numa expressão bíblica do apóstolo São Paulo 

(Efésio 4.14) em sua carta enviada aos Efésios, mas alerta aos seus próprios anseios, tendo 

uma visão clara de sua história e pode assumir, na medida do possível, o protagonismo de sua 

própria trajetória rumo à sua libertação. 

Voltando ao tema das identidades, Stuart Hall (2003, p.10-17) nos apresenta três 

concepções históricas de identidades: a) Sujeito do iluminismo: totalmente centrado, dotado 

de razão, consciência e ação que emergiam do núcleo interior, essa força interior já nascia 

com ele, se desenvolvia, mas mantinha-se a mesma durante toda a existência. O centro 

essencial do eu era a sua identidade; b) Sujeito sociológico: o núcleo interior do sujeito não 

era autônomo, mas era formado na relação com ‗outras pessoas importantes para ele‘, que 

mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que 

ele/ela habitava; e c) O sujeito pós-moderno. A identidade é ―formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam‖ (HALL, 1987, p.17). Definida historicamente, não 

biologicamente. Assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um ‗eu‘ coerente. Identidades contraditórias, nossas identificações 

estão sendo constantemente deslocadas.  

O sujeito pós-moderno definido por Hall é o homem contemporâneo, que já não pode 

ser identificado de maneira singular, nem por categorias estanques, como classe social, por 

exemplo. ―A classe não pode servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria 

mobilizadora através da qual todos os variados interesses e todas as variadas identidades das 

pessoas possam ser reconciliadas e representadas‖ (HALL, 2003, p.21). Não há ainda, 

segundo Stuart Hall, uma maneira de abranger em uma ―identidade mestra‖ todas as 

diferentes identidades do sujeito. 

O liberalismo e o marxismo desenhavam um caminho no qual o apego ao local e ao 

particular levariam gradualmente ao caminho de identidades mais universais e internacionais, 

no qual o nacionalismo e a etnia, que seriam formas arcaicas de apego, desapareceriam, 

levando a humanidade a um tipo universal, e então, autônomo. Porém observamos que os 
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efeitos da globalização têm se mostrado contrários àquelas ideias, ―os deslocamentos ou os 

desvios da globalização mostram-se, afinal, mais variados e mais contraditórios do que 

sugerem seus protagonistas ou seus oponentes‖ (HALL, p.97). O humano, na sua maneira 

multiforme de ser, agir e criar, escapa, muitas vezes, às formulações teóricas abrangentes, 

propondo novos caminhos e novas formas de agir e reagir às forças hegemônicas e de 

controle e, em um momento de crise do projeto modernizador e capitalista mundial, nota-se 

uma tendência ao aprofundamento do apego às identidades, às crenças locais e às culturas 

particulares. 

No contexto contemporâneo da formação das culturas e das identidades os meios de 

comunicação se fazem fortemente presentes e são especialmente atuantes nas concepções da 

dimensão simbólica da vida. Os meios de comunicação social vão para além dos seus 

aspectos técnicos, mesmo com seu acelerado desenvolvimento, que por vezes chega a 

obscurecer o fator interacional e relacional, conectando sujeitos, instituições, governos, numa 

reelaboração do caráter simbólico da vida social. 

Usando a expressão de John B. Thompson (1998, p.19), é uma ―reorganização dos 

meios pelos quais a informação e o conteúdo simbólico são produzidos e intercambiados no 

mundo social e uma reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre 

si‖. 

A construção de sentidos, as reelaborações dos meios de interação, as ideologias e os 

modos de vida da sociedade são constantemente trabalhados no inconsciente cultural, por 

intermédio dos meios de comunicação, que estão intrinsecamente ligados a esses processos e 

na formação de identidades. Porém os processos antecedem os meios de comunicação e vão 

além deles. A comunicação propicia a criação de sentidos, interage com a cultura e é parte 

dela, por isso talvez não devamos falar em ―Cultura da Mídia‖, tendo a mídia como criadora 

de um determinado tipo de cultura particular, mas talvez pudéssemos pensar em termos de 

uma cultura na mídia e nas mediações culturais, não diminuindo a importância dos meios, 

mas trazendo outros agentes atuantes e igualmente importantes nos processos sociais e 

comunicacionais. A comunicação é mais do que técnica, mas é elemento atuante, por vezes 

estruturante, da cultura e da sociedade. 

 

2.2 Mediações e midiatizações 
 

Comunicação é mais do que técnica, mais do que meio, constitui-se em uma forma de 

ligação direcionada entre interlocutores vários. 
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Comunicação é mediação, que, segundo Martín-Barbero (2009, p.265), é formada por 

―dispositivos através dos quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da 

vida em comunidade‖. As mediações cooperam num processo de re-significação da vida, 

atuando no campo da cultura pelos meios das produções midiáticas. Na sociedade midiatizada 

a relação ser humano/mídia se dá por mediações. 

Não podemos mais pensar no sujeito como um simples receptor, apenas como algo 

passivo, como um mero codificador das mensagens emitidas por um emissor, como se este 

último, fosse o detentor do poder de transmitir o que quer, como o único a ter voz e, 

geralmente, voz de comando do ―faça assim, compre isso, acredite naquilo‖. Esta era a 

maneira tradicional de se pensar a comunicação, uma visão funcionalista ainda transmitida em 

muitas escolas de comunicação no país. 

Mas, além do processo de decodificação, do receber uma determinada mensagem, há o 

processo de interpretação, sendo esta múltipla, plural. Provavelmente, a reprodução exata 

pretendida pelo emissor, pelo criador da mensagem, seja ela uma obra artística ou texto 

literário, não será alcançada plenamente, nos moldes específicos pensados, mas sofrerá 

interpretações que são influenciadas pelo meio, crenças, preconceitos e cultura do indivíduo e 

do grupo ao qual ele pertence. Por fim, haverá a apropriação ou mesmo rejeição do conteúdo 

emitido, que iniciará um novo processo de criação de sentidos e significados, gerando novos 

discursos. 

Estamos diante de uma teoria da recepção. E uma teoria da recepção coloca a 

problemática de um sujeito da recepção não oposto ao mundo, mas que está no mundo e 

implicado a todo processo de significação (CRUZ, 1986, p.66), portanto, um sujeito dentro da 

história e não fora dela. 

Os meios de comunicação são espaços importantes de interconexões e intersecções de 

redes de poder e de produção cultural, são espaços-chave dessa condensação de discursos. 

Percebemos a transposição da problemática dos meios às mediações – relações entre 

apropriações e re-significações. Martín-Barbero vê nessa relação a problemática da 

comunicação para além da mídia, não apenas como uma apropriação e recriação das obras 

artísticas e comunicacionais, mas como uma forma de ser no mundo, no qual o sujeito recebe, 

por meio dos seus sentidos físicos (tato, audição, paladar, visão e olfato) e além deles 

(percepção, apropriação intelectual, imaginação, memória etc.) estímulos ou informações do 

mundo ―exterior‖ e re-significa, reconstrói sentidos, tendo uma relação permanentemente 

dialógica e dialética com o mundo, feita no espaço entre criador/emissor e recepção – saindo 
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de uma relação obra ou instituição/sujeito para uma relação sujeito/sujeito. Barros assim 

coloca a questão: 

É, pois, nessa perspectiva de deslocamento ―dos meios às mediações‖ e ―do 

texto à ação‖ que projetamos boas possibilidades de estudo dos fenômenos 

midiáticos. Mais do que os domínios técnicos dos meios em si, importa-nos a 

cultura das mídias e as mediações culturais. A hermenêutica nos sinaliza com 

o diálogo. E neste sentido ela se articula com os modelos teóricos que se 

voltam aos processos comunicacionais desde uma perspectiva cultural e 

dialógica, como ocorre com os estudos de recepção da vertente latino-

americana (BARROS, 2009, p.6).  

 

Ainda, segundo Barros, a inserção da comunicação no campo da cultura e da política é 

marca do pensamento latino-americano, por isso, observa, ―mais do que uma discussão 

técnica e instrumental [...] o pensamento comunicacional latino-americano se lança às 

relações sociais e opta pela centralidade do ser humano, como sujeito político e cultural‖ 

(BARROS, 2009, p.7).  

Guillermo Orozco Gómes, em seu artigo intitulado ―O telespectador frente à televisão 

– Uma exploração do processo de recepção televisiva‖ remete às possibilidades ou de 

interações e mediações e suas influências no processo de recepção, metodologia essa que 

pode ser remetida a outros meios, guardadas as naturezas diferentes de cada meio, além da 

televisão. 

A recepção não está isenta ou separada da sua história, seus condicionamentos 

genéticos e culturais, mas cada uma dessas categorias intervém no processo de recepção, são 

os ―campos de interação‖ propostos por Bourdieu e já exposto anteriormente, que, segundo 

Orozco Gómes, recebe influência do repertório prévio do sujeito, o qual ele chama de scripts, 

que, diferentes dos esquemas mentais, focam na atuação do sujeito. Eles são sequências 

relevantes para a sobrevivência cultural, que se apreendem na própria interação social, sendo 

que 

Os scripts têm uma esfera de significação, de onde adquirem um sentido para 

interações determinadas. Assim, a relevância da seqüência não está dada na 

própria seqüência implicada no guia, mas em um consenso cultural ou 

institucional do que se considera apropriado fazer em uma situação concreta 

(OROZCO GÓMES, 2005, p.32). 

 

Essa interação, esse contato com as mensagens, sempre são mediadas, seja por 

mediações 1) videotecnológicas, 2) situacionais, 3) cognitivas, 4) institucionais e 5) 

referenciais (as cinco grandes categorias formuladas por Orozco Gómes) e vão além do tempo 

da interação, pois as pessoas revivem, em outros momentos da sua cotidianidade, aquela 
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experiência por meio de conversas, comentário e falas, realizando assim novas mediações. 

José Luiz Braga descreve esse processo como circulação. 

A circulação é processo importante que vai além do momento do contato com a 

mídia, e torna-se forma de retrabalhar os conteúdos midiáticos, não apenas sofrendo seus 

aportes, mas resistindo pontualmente a estes, se organizando como sociedade para 

―retrabalhar o que circula, ou melhor: para fazer circular, de modo necessariamente 

trabalhado, o que as mídias veiculam‖ (BRAGA, 2006, p.39). 

Nestes tempos em que presenciamos a privatização da cultura, estamos, segundo 

Orozco Gómes, passando da cultura oral (lógica do relato), para a cultura eletrônica (lógica 

mercantil), sem haver assumido e recriado a estrutura escrita (lógica do argumento). 

Os meios de comunicação, especialmente a televisão, se constituem em um parâmetro 

do que é público, que o ultrapassa, que o coloca no aqui e agora, dentro da casa, do espaço de 

intimidade. E isso é particularmente relevante no contexto da América Latina e a relação de 

familiaridade e intimidade da televisão nos lares e na vida das pessoas e sua importância nas 

relações sociais do indivíduo e sua interação com a sociedade. A mídia torna-se mais um ente 

familiar, e, portanto, digno de confiança e credibilidade, mas não de forma generalizada. Há 

também desconfianças e resistências, enfrentamentos e questionamentos. 

Assim como Orózco Gómes, Martín-Barbero vê na tendência verbalizante da televisão 

da região, uma forma de estabelecimento de relações de proximidade e familiaridade, 

principalmente em culturas que ainda têm características fortemente orais. Muitos 

apresentadores na televisão acabam por explicitar esta percepção, quando agradecem aos 

telespectadores por deixarem a sua programação – personificada no apresentador – entrar em 

suas casas, dando a sensação de familiaridade. 

De fato há uma busca por parte da televisão e outros meios de comunicação por esta 

familiaridade. É uma tendência observada recentemente nos telejornais brasileiros, percebida 

no uso de pronomes pessoais como você, ou expressões mais populares, como, por exemplo, 

no SPTV, jornal local da rede Globo, ao comunicar o velório do cantor Chorão, do grupo 

musical Charles Brown Jr., o apresentador Cesar Tralli usa a expressão ―está rolando nesse 

momento o velório em Santos‖, uma expressão coloquial relacionada à juventude e 

geralmente não apropriada para um telejornal. 

Outros jornalísticos, tanto da rede Globo como de outras emissoras têm procurado 

usar termos menos formais e mais próximos à fala cotidiana. Talvez esta tendência no Brasil 

se dê por conta do crescimento da chamada nova classe média, a ascensão da classe C e suas 
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novas relações de consumo que tem trazido forte impacto cultural nos meios de comunicação 

e nas formas de produção do país. 

Existe ainda a estratégia de ―transformar por dentro‖ os modos de vida impondo o 

projeto hegemônico no meio social. Usamos aqui o conceito gramsciniano de hegemonia, que 

descreve o processo de dominação social não como imposição, vindo de fora e de cima, sem 

sujeitos, mas como um processo no qual uma classe dominante, se hegemoniza, ou seja, 

representa interesses de classe, sendo um catalisador de anseios e desejos. 

Há uma hegemonia de superfície, não estanque ou plena, mas que se faz e se desfaz 

constantemente, num ―processo vivido‖ que não é imposto explicitamente, não por força, mas 

feito de sentido, de sedução. Na linha gramsciniana, Norberto Bobbio (1987, p.48) explica 

que ―a hegemonia não visa apenas à formação de uma vontade coletiva capaz de criar um 

novo aparelho estatal e de transformar a sociedade, mas também à elaboração e, portanto, à 

difusão e à realização de uma nova concepção de mundo‖. 

Gramsci liga cultura popular à subalternidade, mas, na explicação de Martín-Barbero, 

esta subalternidade não é feita ou gerada de modo simples, pois 

o significado dessa inserção diz que essa cultura é inorgânica, fragmentária, 

degradada, mas também que essa cultura tem uma particular tenacidade, uma 

espontânea capacidade de aderir às condições materiais de vida e suas 

mudanças, tendo às vezes um valor político progressista, de transformação 

(2009, p.112). 

 

O modelo hegemônico de televisão não se mostra muito aberto a diferenças, mas há 

brechas, feitas de contradições, nas quais se expressam a não unificação dos mercados 

simbólicos. As expressões e pressões da nova classe média brasileira, já mencionada acima, 

demonstram como o modelo não é hermeticamente fechado, mas se adapta às novas 

realidades e desenhos sociais. 

Um exemplo marcante de produtos culturais resistentes a certas mudanças são os 

programa de humor, mostrando as diferentes tipologias de pessoas ―populares‖ (caboclo, 

negro ou cafuzo), pois o ―branco‖ não viria das camadas populares, embora na realidade não 

seja assim. O humor aproveita brechas, explicita diferenças, mas também reflete o 

pensamento hegemônico, evidencia as contradições e as relações dialéticas da própria 

sociedade. 

Essa mesma sociedade midiática, ou melhor, midiatizada, cria mecanismos para 

―enfrentar‖ a sua mídia, utilizando a expressão cunhada por José Luiz Braga em seu livro A 

sociedade enfrenta a sua mídia – dispositivos sociais de crítica midiática. Braga tem uma 

abordagem original, reforçando a ideia de que os meios de comunicação não são simples 
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ferramentas pelas quais entidades poderosas controlam a sociedade, mas, caminhando pelos 

passos traçados pelos estudiosos de Birmingham, e pelos pensadores latino-americanos, 

especialmente Martín-Barbero, o pressuposto de Braga está um passo além das abordagens da 

relação mídia e sociedade, uma sociedade midiatizada que, segundo Braga: 

se organiza para tratar a própria mídia, desenvolvendo dispositivos sociais, 

com diferentes graus de institucionalização, que dão consistência, perfil e 

continuidade a determinados modos de tratamento, disponibilizando e 

fazendo circular esses modos no contexto social. A própria interação com o 

produto circula, faz rever, gera processos interpretativos. As interações socais 

sobre a mídia retroagem, portanto, sobre as interações “diretas”com a mídia 

(BRAGA, 2006, p.36-37) 

 

A própria sociedade se midiatiza por meio dos seus sistemas produtivos 

comunicacionais, mas, ao mesmo tempo e de forma complementar, outros setores da mesma 

sociedade regulamentam essa midiatização por meio do produto da circulação comentada 

daquilo que foi produzido, numa relação dialógica entre mídia e sociedade, onde os 

produtores midiáticos vêm buscar subsídios para as suas produções. 

Os produtos culturais midiáticos não podem ser estranhos à sociedade, e é nessa 

situação particular que a sociedade regulamenta, dialoga e ―enfrenta‖ a sua mídia. Porém, não 

é uma relação de equilíbrio entre iguais, mas se dá mais como um jogo onde as forças se 

revezam, e onde há mais consciência das regras de um lado (a mídia) do que do outro (a 

sociedade e suas instituições), muito embora formas sofisticadas de resistência possam existir, 

como a formação de uma imprensa crítica das mídias, movimentos sociais institucionalizados, 

como a campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania
12

, e processos 

autorregulatórios de alguns setores de produção midiática. 

Uma forma de se estudar uma sociedade seria verificar o quanto e o como ela 

consegue trabalhar a sua mídia. Por esta via, segundo Braga, é possível fazer uma análise 

crítica (ou político social) de como 

de como uma sociedade funciona midiaticamente não só pelo estudo (mais 

habitual) das características de sua produção midiática, mas também (e chegando, 

assim, a uma compreensão mais abrangente), pelo estudo dos dispositivos e 

processos sociais que a sociedade desenvolve para tratar de sua mídia (BRAGA, 

2006, p.40). 

 

Vivemos em uma sociedade onde os meios de comunicação são onipresentes e estão 

                                                        
12 A campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania foi criada em 2002, fruto de deliberação da VII 

Conferência Nacional de Direitos Humanos. A campanha é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados, em parceria com entidades da sociedade civil, destinada a promover o 

respeito aos direitos humanos e à dignidade do cidadão nos programas de televisão. 
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envolvidos em praticamente todos os aspectos da vida, portanto, uma sociedade onde os 

meios vão além de mediadores culturais e sociais, mas uma sociedade midiatizada, na qual as 

forças, mensagens e discursos da mídia se envolvem e se misturam com as narrativas 

individuais e de grupos num processo de interação, não necessariamente hierárquico, mas não 

isento de conflitos. 

 

2.3 Cultura x cultura: culturas híbridas 
 

Não há identidades puras, assim como não há culturas puras, no sentido das práticas e 

vivências de uma população, comunidades ou grupos sociais. Afirmamos no tópico anterior 

que as identidades são construídas social, cultural geográfica e historicamente e, nas 

descrições de Stuart Hall, o sujeito pós-moderno tem sua identidade formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais ele é representado ou interpelado nos 

sistemas culturais que o rodeiam (1987, p.17), e hoje estes sistemas culturais vivem em 

constante intercâmbio. Nesse sentido Néstor García Canclini evoca o conceito de 

hibridização, ―processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam 

de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas (2001, p.XIX), 

e conclui: 

Nas condições de globalização atuais, encontro cada vez mais razões para 

usar os conceitos de mestiçagem e hibridação. Mas, ao se intensificarem as 

interculturalidades migratória, econômica e midiática, vê-se, como explicam 

François Laplatine e Alexis Nouss, que não há somente ―a fusão, a coesão, a 

osmose e, sim a confrontação e diálogo. (GARCÍA CANCLINI, 2001, 

p.XXVI). 

 

As relações entre culturas e identidades, sendo assim, não são necessariamente 

pacíficas, harmoniosas e coesas, mas há conflitos, contradições e confrontações, sendo esse 

movimento mesmo, parte do processo de hibridização, acelerado e promovido no contexto da 

globalização. Essas relações culturais assimétricas, com suas narrativas, grupos de interesses e 

culturas particulares, dentro do espaço social e em determinado tempo histórico, são a 

essência da hibridação cultural. 

A globalização, a despeito de ser questionada, rechaçada e combatida, é um fato da 

contemporaneidade, e como a maioria das questões atuais, a globalização é problemática e 

contraditória (parece que vivemos a era das contradições), e compreende ―integração e 

fragmentação, nacionalismo e regionalismo, racismo e fundamentalismo, geoeconomia e 

geopolítica‖ (IANNI, 2000, p.205). Ianni coloca a própria definição do tempo histórico 
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contemporâneo em questão no âmbito da globalização, que envolve os papéis dos Estados-

nação, sobretudo os Estados centrais e as condições de integração regional e mundial, com 

suas tensões, guerras e temas como nacionalismo, regionalismo, racismo, fundamentalismo: 

todas contribuem para a inteligência das condições de se formar  a sociedade global. O autor 

afirma que: 

Este é o horizonte em que se reabre a problemática da modernidade. Como a 

globalização abala mais ou menos profundamente os parâmetros históricos e 

geográficos, ou as categorias de tempo e espaço, que se haviam elaborado 

com base no Estado-nação, nas configurações e movimentos da sociedade 

nacional, logo se reabre a problemática da continuidade ou não continuidade 

da modernidade; assim como o debate modernidade ou pós-modernidade 

(IANNI, 2000, p.206). 

 

Na globalização podemos ver em ação o Império, conceito criado por Michael Hardt e 

Antonio Negri para explicar o enfraquecimento dos Estados-nações e o surgimento de novas 

práticas de interação globais. O Império marca, de certa forma, o triunfo do capitalismo, no 

sentido de não se ter um oponente teórico e conceitual forte o bastante para combater a sua 

supremacia, criando uma nova ordem global e uma nova lógica estrutural da sociedade 

mundial. O Império é a substância política que, regula, de forma difusa, as permutas globais. 

Lançando o olhar sobre a América Latina e as questões atuais, Néstor Garcia Canclini 

em seu livro Culturas Híbridas, parte de três hipótese para entender as questões 

contemporâneas, nas quais chegaremos ao estudo da comunicação. São as hipóteses 1) a 

incerteza em relação ao sentido e ao valor da modernidade deriva não apenas do que separa 

nações, etnias e classes, mas também dos cruzamentos socioculturais em que o tradicional e o 

moderno se misturam; 2) trabalhos conjuntos das disciplinas podem gerar outros modos de 

conceber a modernização latino-americana: mais do que uma força alheia e dominadora, que 

operaria por substituição do tradicional e do típico, como as tentativas de renovação com que 

diversos setores se encarregam da heterogeneidade multitemporal de cada nação; 3) o olhar 

transdisciplinar sobre os circuitos híbridos tem consequências que extrapolam a investigação 

cultural (GARCIA CANCLINI, 2003, p.18-19). 

Neste último ponto, principalmente, encontra-se o lugar do estudo da comunicação de 

massa. A partir da sua teoria das culturas híbridas, o autor levanta as seguintes questões: 1) 

Como estudar as culturas híbridas que constituem a modernidade e lhe dão seu perfil 

específico na América Latina? 2) Será possível elaborar uma interpretação mais plausível das 

contradições e dos fracassos de nossa modernização? 3) O que fazer – quando a modernidade 

se tornou um projeto polêmico ou suspeito – com essa mescla de memória heterogênea e 
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inovações truncadas? (GARCIA CANCLINI, 2003, p.20). 

Sabemos que nosso foco não é a modernidade em si, mas essa discussão aponta a 

importância dos estudos da comunicação e quais caminhos podem ser tomados. 

Nessa perspectiva, García Canclini propõe que a América Latina tem vivido tempos 

sociais diferentes no mesmo período histórico, e explica: 

Assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o moderno, 

o culto, o popular e o massivo não estão onde estávamos habituados a 

encontrá-los. É necessário demolir essa divisão em três pavimentos, essa 

concepção em camadas do mundo e da cultura e averiguar se sua hibridação 

pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que os estudam 

separadamente: a história da arte e a literatura se ocupam do ―culto‖; o 

folclore e a antropologia, consagrados ao popular; os trabalhos sobre 

comunicação, especializados na cultura massiva. Precisamos de ciências 

nômades, capazes de circular pelas escadas que ligam esses pavimentos. Ou 

melhor: que redesenhem esses planos e comuniquem níveis horizontalmente 

(GARCIA CANCLINI, 2003, p.19). 

 

Martin-Barbero comunga com as afirmações de García Canclini, e dialoga com esta 

ideia, convocando a comunicação como disciplina importante e local privilegiado para esta 

discussão dos ―tempos‖ contemporâneos e culturas múltiplas na América Latina: 

Sobrecarregada tanto pelos processos de transnacionalização quanto pela 

emergência de sujeitos sociais e identidades culturais novas, a comunicação 

está se convertendo num espaço estratégico a partir do qual se pode pensar os 

bloqueios e as contradições que dinamizam essas sociedades-encruzilhadas, a 

meio caminho entre um subdesenvolvimento acelerado e uma modernização 

compulsiva (MARTIN-BARBERO, 2009, p.261). 

 

Podemos ver a ação do Império na busca de novos mercados, por isso a imposição de 

projetos modernizadores nos países latino-americanos, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX, com apoio de governos nacionais, convertendo indivíduos que lutam 

para se tornarem cidadãos, no sentido de terem plenamente seus direitos como ser humanos 

garantidos dentro de sistemas de governo e de controle social, em meros consumidores.  

Os meios de comunicação tornam-se mediadores para a criação de identidades 

nacionais e na apresentação dos conceitos e objetos de desejo da modernidade, colocando-se 

sobre culturas locais e regionais e acelerando ou desfazendo processos próprios de cada 

grupo. 

Martin-Barbero nos convida a mudar o olhar e a desviar o foco de atenção dos meios 

para as mediações, onde está a dinâmica dos processos e explica que ―o campo daquilo que 

chamamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia 

transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade‖ (2009, p.265), com os 
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métodos de criação da ilusão de intimidade e familiaridade dos meios de comunicação, 

sobretudo a televisão, descritos por Orozco Gómes e expostos anteriormente por nós. 

 García Canclini afirma que para entender as imbricações culturais da atualidade não 

dá mais para setorizarmos o olhar sobre a sociedade e a história como tradicionalmente se faz: 

A história da arte, a literatura e o conhecimento científico tinham identificado 

repertórios de conteúdos que deveríamos dominar para sermos cultos no 

mundo moderno. Por outro lado, a antropologia e o folclore, assim como os 

populismos políticos, ao reivindicar o saber e as práticas tradicionais, 

constituíram o universo do popular. As indústrias culturais geraram um 

terceiro sistema de mensagens massivas do qual se ocuparam novos 

especialistas: comunicólogos e sociólogos (GARCÍA CANCLINI, 2003, 

p.21). 

 

Para as novas realidades emergentes foi preciso um outro olhar, uma outra disciplina 

que procurasse dar conta dessas novas realidades, não somente na América Latina, mas em 

todo o mundo contemporâneo. 

As culturas populares convivem, se relacionam e por vezes se digladiam com a cultura 

de massas, mas ambas têm, nas configurações das sociedades contemporâneas, um local de 

encontro, chamada por Henry Jenkins de cultura convergente, onde as velhas e as novas 

mídias colidem. Neste novo cenário, a informação circula intensamente, e passa por diferentes 

canais, sistemas midiáticos e administrativos e valoriza-se a inteligência coletiva. 

Conteúdos de mídias ultramodernas, como as digitais, e os das mídias tradicionais, 

como a imprensa, se tornam híbridos. Há uma espécie de entrosamento entre mídias 

alternativas e de massa, por meio de múltiplas e variadas estruturas e suportes, caracterizando 

a era da convergência midiática, sendo o conceito de convergência um paradigma na 

representação de indivíduos que estabelecem interações sociais na forma de consumo como 

usuários das tecnologias da atualidade. Podemos pensar aqui em jogos online, redes sociais, 

interações via realities shows etc. 

Jenkins, numa visão otimista, vê possibilidades positivas nas culturas convergentes, e 

usa como exemplo num dos capítulos do seu livro Cultura da Convergência a eleição 

presidencial nos Estados Unidos em 2004, destacando a forma como a cultura popular moldou 

os rumos da eleição. Mesmo na primeira  eleição e na reeleição de Barack Obama, em 2008 e 

2012, respectivamente, pudemos perceber uma participação ativa das redes sociais em toda a 

campanha, fato amplamente divulgado pelos principais meios de comunicação no mundo 

todo. Mesmo na chamada Primavera Árabe as redes sociais, ainda que com tentativas de 

cerceamento, tiveram papel decisivo na queda de ditadores. O que acontecerá posteriormente, 

só a história dirá. 
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Jenkins entende que os mecanismos da cultura convergente podem trazer uma 

participação política mais presente, já que as respostas aos discursos de candidatos e 

governantes são imediatas, dando às pessoas comuns um poder de comunicação inédito na 

história. Mas as ações sociais participativas dependem de envolvimento e interesse, pois a 

cultura convergente não direciona, mas tem uma característica espontânea não controlável. 

A convergência cultural é, de certa forma, uma mudança na maneira de se estabelecer 

relacionamentos entre o público e os meios de comunicação, gerando uma revolução ainda 

não de conteúdo, mas de forma. Apesar da visão otimista do autor, a cultura de convergência 

e seus meios ainda não é algo universalmente acessível, mas amplamente divulgada, e já 

enquadrada nos esquemas mentais e ideológicos da hegemonia e do Império. 

Segundo Garcia Canclini, tudo está imbricado. E é olhando para a cotidianidade que 

poderemos descobrir novos fatos que vão além das relações de trabalho tão caras ao 

marxismo de origem. Na cotidianidade, na vida do bairro, veremos a complexidade das 

relações do operário, da mulher, do adolescente e da cultura de massa. Martin-Barbero diz 

que ―ao mudarem a percepção e a representação da sociedade e de seus conflitos feita pelos 

setores populares, as propostas de transformação se tornam mais complexas e matizadas, e a 

representação política passa do radicalismo anárquico para o sindicalismo reformista‖ (2009, 

p.272). 

São desafios epistemológicos. A complexidade das sociedades e da cultura não é 

facilmente explicável, nem mesmo na sua origem: 

Nem o ―paradigma‖ da imitação, nem o da originalidade, nem a ―teoria‖ que 

atribui tudo à dependência, nem a que preguiçosamente nos quer explicar pelo 

―real maravilhoso‖ ou pelo surrealismo latino-americano, conseguem dar 

conta de nossas culturas híbridas. (...) As oligarquias liberais do final do 

século XIX e início do século XX teriam feito de conta que constituíam 

Estados, mas apenas organizaram algumas áreas da sociedade para promover 

um desenvolvimento subordinado e inconsistente; fizeram de conta que 

formavam culturas nacionais e mal construíram culturas de elite, deixando de 

fora enormes populações indígenas e camponesas que evidenciam sua 

exclusão em mil revoltas e na imigração que ―transtorna‖ as cidades 

(GARCÍA CANCLINI, 2003, p.24). 

 

Complementando o pensamento de Garcia Canclini a respeito da complexidade das 

sociedades latino-americanas, voltamos o olhar para a cotidianidade, para o dia-a-dia das 

classes populares em contraste com a cultura de massa: 

Vista a partir da vida cotidiana das classes populares, a democracia já não é 

mero assunto de maiorias, mas sobretudo de articulação de diversidades; 

menos uma questão de quantidade do que de complexidade e pluralidade. 

Porque o mundo popular é assim. E a homogeneização que esmaga e dissolve 

essa pluralidade e essa complexidade não vem apenas do imaginário 
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propagado pela cultura de massa, mas também de uma razão política que, 

estrita e maniqueísta, despolitiza aquilo que Hugo Hassman lucidamente 

chama de ―formas populares de esperança‖, sua religiosidade e seu 

melodramatismo (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.275). 

 

Martín-Barbero continua a discussão sobre o olhar das ciências sociais sobre a região 

e os seus limites e âncoras teóricas, muitas vezes calcadas em realidades norte-ocidentais da 

Europa e Estados Unidos, e faz as seguintes críticas: 

Por muito tempo a verdade cultural dos países latino-americanos importou 

menos do que as seguranças teóricas. E assim estivemos convencidos de que a 

comunicação nos deveria apresentar uma teoria – sociológica, semiótica ou 

informacional – porque só a partir dela seria possível demarcar o campo de 

interesse e precisar a especificidade de seu objeto. (...) Apagando o desenho 

do ―objeto próprio‖, ficamos à mercê das intempéries do momento 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.280). 

 

As realidades político-sociais em geral e sobretudo na América Latina se sobrepõem 

às formulações teóricas e desafiam pensadores e pesquisadores a um exercício de busca e 

criação de ferramentas metodológicas ao mesmo tempo mais abrangentes e que levem em 

conta especificidades de cada objeto estudado. 

A despeito das dificuldades enfrentadas, pesquisadores têm procurado dar conta das 

novas contingências que dia-a-dia desafiam as teorias. Na conclusão de Ianni, ―a realidade, no 

entanto, é que sempre há mudança e transfiguração. Nada permanece original, intocável, 

primordial. Tudo se modifica, afina e desafina, na travessia‖ (2000, p.107).  

 

2.4 Imaginário e comunicação 
 

Apropriações dos produtos midiáticos se dão por mediações nas quais comparecem 

seus mitos, valores, experiências de vida etc. Atua profundamente no campo do imaginário, 

sendo que este não é simplesmente um conjunto de imagens, ou algo dissociado da realidade, 

mas o imaginário é que dá o repertório para a construção de imagens mentais e atua nas 

pulsões inconscientes, tanto individuais quanto coletivas. 

Enquanto a ideologia, como um conjunto orgânico de ideias, cria conceitos de 

racionalidade pura, por meio do uso da argumentação, na tentativa de explanar e explicar e 

exige o desvendamento de premissas, o imaginário possui traços de elementos racionais, mas 

contempla o não racional, o imaginativo, a ―phantasia‖, os sonhos. Podemos dizer que é a 

―aura‖ da ideologia. 

As ideologias nascem e alimentam o imaginário, porém este é apolítico, é um senso de 

percepções múltiplas e de seu aspecto impalpável. Pode-se fazer uma construção de um 
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imaginário político, e este argumenta por meio de mecanismos emocionais, tais como o 

símbolo de um partido, datas comemorativas, heróis, mitos etc. 

Ciro Marcondes Filho inicia seu livro A produção social da loucura com a afirmativa 

de que o caráter das modernas sociedades industriais é o da abstração, algo relacionado ao 

imaginário. A abstração, no conceito de Marcondes Filho, não é alienação, mas uma negação 

consciente do real e explica: 

O processo atual, portanto, não afasta do campo de visão os mecanismos e as 

atividades reais da economia, da política, da produção de ideias: ele se 

sobrepõe a eles uma representação imaginária que envolve o real hoje na 

sociedade. ―Essas representações imaginárias são esferas que hoje 

‗estruturam‘ o socius: o consumo (como degeneração do econômico), o jogo 

político (como degradação da cena política) e os meios de comunicação 

(como demolição da informação) (MARCONDES FILHO, 2003, p.10). 

Essa é uma visão mais obscura dos processos de construção imaginária, um caminho 

diferente do tomado por Michel Maffesoli. O pensador francês afirma, em entrevista dada à 

revista FAMECOS, que cultura e imaginário têm proximidade e se relacionam, e diz que ―A 

cultura, no sentido antropológico dessa palavra, contém uma parte de imaginário. Mas ela não 

se reduz ao imaginário. É mais ampla. Da mesma forma, agora pensando em termos 

filosóficos, o imaginário não se reduz à cultura. Tem certa autonomia‖ (MAFFESOLI, 2009, 

p.1). Então cultura e imaginário se completam e se modificam mutuamente. Não chega 

propriamente a ser uma visão otimista, mas neutra, com tendência menos sombria. 

Mas Marcondes Filho continua sua descrição, afirmando que cada um dos tópicos 

listados anteriormente corresponde a um território, que, juntos, atuam como um sistema. 

―Esse sistema é de natureza imaginária, e articula todos os demais mecanismos de 

funcionamento do real, imprimindo-lhe uma coloração própria; é como um filtro de cor que 

recodifica, sob sua ótica, todos os conceitos anteriores‖ (MARCONDES FILHO, 2003, p.10).  

Sob essa ótica, não há esperanças. Marcondes Filho vai por um caminho diametralmente 

oposto a Jenkins, não vendo a mínima possibilidade de redenção pelos meios de 

comunicação. Para ele: 

À loucura, ao ritmo frenético da produção, corresponde um novo homem, 

absolutamente dissociado, racional, isolado do ambiente social, frio, com uma 

tenacidade cega e preocupante e que busca permanentemente recompor o 

contato com o social, mas por meios ilusórios ou literalmente delirantes 

(máquinas, vídeos, jogos eletrônicos, consumo, linguagem dissociada etc) 

(MARCONDES FILHO, 2003, p.11). 

 

Para ele as interações são feitas com máquinas ou com ilusões, esquecendo-se que por 

traz de todo esse aparato há outros seres humanos buscando interações e que o imaginário 

também é uma forma de interação, visto que, na afirmação de Maffesoli:  
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O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado-

nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo. É cimento 

social. Logo, se o imaginário liga, une numa mesma atmosfera, não pode ser 

individual. (MAFFESOLI, 2001, p.76) 

 

Mas Maffesoli tem uma outra posição em relação a Marcos Filho, uma valoração mais 

positiva do imaginário, parafraseando Walter Benjamim, ou melhor, usando-o como exemplo 

e inspiração, ele diz: 

Na aura de uma obra — estátua, pintura –, há a materialidade da obra (a 

cultura) e, em algumas obras, algo que as envolve, a aura. Não vemos a aura, 

mas podemos senti-la. O imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da 

aura: uma atmosfera. Algo que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a idéia 

fundamental de Durand: nada se pode compreender da cultura caso não se 

aceite que existe uma espécie de ―algo mais‖, uma ultrapassagem, uma 

superação da cultura. Esse algo mais é o que se tenta captar por meio da 

noção de imaginário. (MAFFESOLI, 2001, p.75) 

 

 De fato, em certos momentos, o imaginário aponta para além da cultura, mas está 

ancorado nela. Em outros momentos, o imaginário reflete posições de resistência às 

mudanças, mesmo que na racionalidade essas mudanças já estejam presentes. É o caso da 

construção cultural do imaginário da mulher nas sociedades latino-americanas em geral, e na 

sociedade brasileira em particular. O humor é uma forma de manifestação desse imaginário 

latente, mesmo em meios onde os discursos e posturas políticas se mostram progressistas, há a 

presença de piadas nas quais a mulher ainda é vista como propriedade, como algo inferior, 

valorizada apenas por seus atributos físicos, e não vista como igual, com os mesmos direitos, 

desejos e obrigações do homem. De forma semelhante se dá a construção da imagem do 

negro, do homossexual, do nordestino, construções mentais que resistem mesmo ante a 

mudanças sociais, como a abertura do mercado de trabalho e a ocupação simbólica de espaços 

sociais, pois o imaginário não se rende às formulações racionais e ideológicas. 

Maffesoli ainda afirma que o imaginário alimenta-se de tecnologias, principalmente as 

voltadas para a comunicação, mesmo a Internet proporciona uma interatividade que alimenta 

e é alimentada por imaginários. Gilbert Durand, outro pensador do imaginário, embora não 

concorde em alguns pontos com Maffesoli, também vê as tecnologias como fontes para o 

imaginário. Ele afirma que: 

É no ambiente tecnológico humano que vamos procurar um acordo entre os 

reflexos dominantes e o seu prolongamento ou confirmação cultural [...]. Os 

três grandes gestos que nos são dados pela reflexologia desenrolam e 

orientam a representação simbólica para matérias de predileção [...]. [...] 

diremos que cada gesto implica ao mesmo tempo uma matéria e uma técnica, 

suscita um material imaginário e, senão um instrumento, pelo menos um 

utensílio (DURAND, 1997, p.51-54). 
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Isso é notado nos tipos e nos discursos humorísticos apresentados na mídia, como, por 

exemplo, o personagem caracterizado como ―português‖, com bigode, caneta atrás da orelha, 

o sotaque característico e pouca inteligência, que pode aparecer também na fala de um 

comediante de stand-up sem as características físicas, mas com a mesma falta de inteligência 

que vai servir de motivação para a construção do discurso humorístico. 

O foco narrativo não estará na construção do personagem, que, muitas vezes, nem 

recebe uma descrição detalhada, bastando, numa piada, falar ―havia um português...‖ que já se 

estabelece entre enunciador e receptor um entendimento mais ou menos comum sobre quem é 

esse personagem genérico, uma imagem mental compartilhada socialmente e entendida, 

mesmo que não se concorde com ela. Essa situação é o que Bachelard concebe como o 

simbolismo imaginário, sendo a imaginação o dinamismo organizador e fator de 

homogeneidade na representação, no caso, a representação da personagem ―o português‖. Por 

isso imaginação não é a faculdade de formar imagens, mas potenciar dinâmicas que 

―deformam/reformam ―as cópias pragmáticas fornecidas pela percepção, dai a necessidade de 

se compreender as motivações simbólicas, que são as fontes do imaginário‖. 

Gilbert Durand (2002, p.30) explica que o imaginário é formado por imagens mentais, 

e essas imagens são expressões simbólicas e, como tal, são signos, em que significante e 

significado são homogêneos no seio de um dinamismo organizador, remontando a Carl Jung 

que afirma que todo pensamento repousa em imagens gerais, os arquétipos, que determinam 

inconscientemente, e estes determinam o pensamento, e, por fim, as atitudes e o agir. 

A alteração profunda das imagens mentais, do imaginário social, se dá lentamente, 

resistindo, por vezes, por gerações, porém na luta imagética entre imagens mentais e a 

sociedade imagética, na qual mais de mil imagens são oferecidas antes de se formar uma 

palavra, as mudanças do imaginário tendem a se acelerar e a se distanciar de outras 

influências culturais. 

A problemática do imaginário não está na polaridade indivíduo e sociedade, mas sim 

entre psique e sociedade, afirma Cornerlius Castoriadis. O indivíduo, como só tem razão de 

ser e possibilidade de existir a partir da sociedade, sendo uma fabricação social, é inerente a 

ela, mas sua psique não pode sobreviver sem passar por um processo de socialização. ―A 

socialização é obra da instituição que é, evidentemente, a cada vez mais mediatizada por 

indivíduos já socializados‖ (CASTORIADIS, 1992. p.274). 
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A Cultura, a mídia, as mediações e o imaginário social são, ao mesmo tempo, 

entidades que atuam no âmbito da sociedade e estão profundamente ligados à formação do 

indivíduo e à percepção de individualidades. Explica Castoriadis: 

Há aí, no nível social, na representação (ou nos discursos que a sociedade 

mantém sobre si própria) um correspondente externo, social, de uma 

identificação final de cada indivíduo, que é sempre, igualmente, uma 

identificação com um ―Nós‖, ―Nós nos outros‖, com uma coletividade de 

direito imperecível: o que, com ou sem religião, tem ainda uma função 

fundamental, já que é uma defesa e, sem dúvida, a principal defesa do 

indivíduo social, contra a Morte, o inaceitável de sua mortalidade 

(CASTORIADIS, 1996, [não paginado]). 

 

 As identificações ganham força nas construções sociais e culturais, como as religiões, os 

partidos políticos, as identificações ideológicas e também no humor. São pulsões de vida, 

manifestações de Eros, contra a fatalidade, a certeza da morte, que é a aniquilação total do 

indivíduo. É nessa pulsação de vida que todas essas forças se manifestam e formam a vida da 

sociedade, movendo o mundo e criando outros a partir da Cultura e da imaginação, pontos 

trabalhados e retrabalhados constantemente pela mídia, buscando manter a alienação frente à 

certeza fatal e a falta de sentido da vida. Para alguns, diante da falta de perspectiva e restando 

apenas o desespero, só o humor salva, ainda que uma salvação relativa, momentânea e manca. 

 

2.5 Humor e comunicação 
 

A relação entre recepção e produção cultural não é pacífica e subserviente à cultura 

hegemônica, mas cria, na cotidianidade, espaços de resistência e significações próprias, como 

já afirmamos em alguns momentos deste capítulo. 

Também foi destacado que, de certa forma, a partir das teorias da recepção, toda a 

criação é uma obra aberta, no sentido de que só será completa no momento da fruição e 

interpretação da recepção que, assim como o texto literário, se abre para diversos tipos de 

interpretação que vão muito além da ―mensagem‖ pretendida pelo criador. E isso pode ser 

percebido não apenas nas artes, mas também nos produtos culturais midiáticos, desde o 

telejornal, passando pela novela e os grandes portais e sites da Internet e em seus discursos 

que, muitas vezes entendidos pelos estudiosos de comunicação como um discurso imperativo 

e impositivo (principalmente no caso da publicidade), quando se analisam os seus efeitos, não 

encontram a correspondência de uma audiência totalmente alienada e obediente a esses 

discursos, como esperavam, de forma geral, os pensadores da Escola de Frankfurt, não 
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considerando os produtos da indústria cultural como mercadorias sui generis, na definição de 

Hans Robert Jauss (JAUSS, 2002, p.79). 

Para Jauss a necessidade estética é parcialmente manipulável, pois ―a produção e 

reprodução da arte, mesmo sob as condições da sociedade industrial, não consegue determinar 

a recepção: a recepção da arte não é apenas consumo passivo, mas sim uma atividade estética, 

pendente da aprovação e da recusa‖ (JAUSS, 2002, p.80). No mesmo sentido, como produção 

artística (embora rejeitada como tal por alguns críticos), o humor só se completa no outro, no 

fruidor da piada, da anedota ou do esquete televisivo. O humor, sendo assimilado pela 

indústria cultural, também é um produto midiático. 

Podemos dividir a relação comunicacional em elementos poéticos, no sentido de 

criação, de origem, a poiesis; e elementos estéticos, de apropriação e resignificação, a 

aisthesis. E há um terceiro elemento à proposição poiesis – aisthesis: a katharsis, evocando a 

fruição e o prazer nas relações de comunicação e interação discursivas. Na katharsis, por 

meio da identificação pelo que é representado, o espectador pode dar livre curso às suas 

paixões e sentir-se aliviado devido à experiência de prazer intenso. Entra aqui a problemática 

do prazer estético e sua função na produção cultural numa sociedade de consumo. O prazer, 

indo além do consumo e do fruir estético é catártico, podendo compreender um fim em si 

mesmo, iria contra a lógica do trabalho e da produção, mas Jauss explica que 

Designa-se por katharsis [...] aquele prazer dos afetos provocados pelo 

discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o expectador tanto à 

transformação de suas convicções, quanto à liberação de sua psique. Como 

experiência estética comunicativa básica, a katharsis corresponde tanto à 

tarefa prática das artes como função social – isto é, servir de mediadora, 

inauguradora e legitimadora de normas de ação –, quanto à determinação 

ideal de toda arte autônima: liberar o expectador dos interesses práticos e das 

implicações de seu cotidiano, a fim de levá-lo, através do prazer de si no 

prazer do outro, para a liberdade estética de sua capacidade de julgar (JAUSS, 

1979, p.80-81). 

 

Liberto de sua capacidade de julgar, preconceitos, discriminações e pulsões negativas 

podem ser legitimadas, encobertas pela simples afirmativa de ser apenas uma piada, ou seja, 

algo sem efeitos posteriores. Poiesis, aisthesis e katharsis não são categorias hierárquicas, 

mas realizações autônomas, que podem servir como forma de se apropriar de uma forma de 

ação a partir do juízo estético, mas também pode aplacar movimentos maiores de 

insatisfações e desejos de mudanças, tornando-se uma experiência em si mesmo e colocando 

o prazer acima de toda possibilidade de reflexão, como a citação que Jauss faz de Goethe no 

final de seu texto: ―há três classes de leitores: o primeiro, o que goza sem julgamento, o 
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terceiro, o que julga sem gozar, o intermédio, que julga gozando e goza julgando, é o que 

propriamente recria a obra de arte‖ (2002, p.103). 

Essa experiência de compreensão fruidora e fruição compreensiva será capaz de 

conduzir a novas formas de pensar e agir frente a um mundo globalizado, criando diversos 

possíveis leitores sociais. O humor pode encontrar uma poderosa atuação social dentro dessa 

lógica, gerando a reação imediata do riso, da fruição da graça da esquete ou da piada, mas 

conduzindo, por meio das contradições do humor, a novas significações das formas e assuntos 

abordados pelo humor. O filósofo Henri Bergson, em seus escritos sobre o riso, a despeito de 

sua visão mecanicista do humor, procura descrever a relação da criação estética e do humor. 

Afirma ele: 

O riso não advém da estética pura, dado que tem por fim (inconsciente e 

mesmo imoralmente em muitos casos) um objetivo útil de aprimoramento 

geral. Resta, no entanto, alguma coisa de estético, pois o cômico surge no 

momento preciso no qual a sociedade e a pessoa, isentas da preocupação com 

a sua conservação, começam a tratar-se como obras de arte. Em resumo, se 

traçarmos um círculo em torno das ações e intenções que comprometem a 

vida individual ou social e que se castigam a si mesmas por suas 

conseqüências naturais, restará ainda do lado de fora desse terreno de emoção 

e luta, numa zona neutra na qual o homem se apresenta simplesmente como 

espetáculo ao homem, certa rigidez do corpo, do espírito e do caráter, que a 

sociedade quereria ainda eliminar para obter dos seus membros a maior 

elasticidade e a mais alta sociabilidade possíveis. Essa rigidez é o cômico, e a 

correção dela é o riso (BERGON, 1983, p.14) 

 

O humor certamente faz do homem espetáculo do homem, pois é das coisas próprias 

do humano que o homem ri, mesmo quando o motivo do riso está nas coisas da natureza, é 

pelo padrão do que é humano que o homem julga e ri. Mas a comicidade não se faz apenas 

pelo reconhecimento de rigidez dos movimentos e das estruturas, nem de movimentos 

mecânicos do corpo, podendo ser uma das muitas percepções possíveis do humor. Mas há 

algo no humor de regulador da sociedade, principalmente quando ele aponta o que a 

sociedade entende por ridículo, inadequado, inapropriado, e, a partir daí, risível. Isso é 

possível por meio de elaborações e compartilhamentos sociais de significados. Esse 

compartilhamento de significados comuns permite a construção atuar no mesmo campo da 

construção do imaginário social, sendo que este não é apenas um conjunto de imagens, pois o 

imaginário é que dá o repertório para a construção de imagens mentais e estas, as definições 

sociais do que é engraçado, risível. 

Este seria, em uma sociedade, o limite do humor. Em uma entrevista à jornalista 

Marília Gabriela, em seu programa ―De Frente com Gabi‖, transmitido pelo SBT no dia 23 de 

março de 2012, o humorista Rafinha Bastos afirma que para ele o limite do humor é o riso, a 
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graça, pois esse é o seu objetivo. Por trás de uma afirmação simples há muito mais intenções, 

conscientes ou não, e um processo muito mais complexo. Estamos falando da construção de 

um texto, o lugar da criação, a poiesis dentro do contexto de uma sociedade complexa, no 

qual várias subculturas convivem e hoje têm algum poder de expressão social e midiática. 

Com o surgimento de várias plataformas midiáticas, cada vez mais pessoas têm 

buscado se expressar de forma humorística, por meio de blogs, canais no YouTube, páginas 

no Facebook e outros. 

Num sentido aristotélico, podemos falar do prazer da criação na produção, da 

faculdade poética, prazer caracterizado pela experiência produtiva, levando o ser a outras 

dimensões de si, no plano do mundo interior ou ainda ampliando os horizontes do sentido de 

novas buscas para a criação artística. E tomamos aqui a liberdade de colocar como criação os 

produtos midiáticos e, de maneira mais direcionada, a produção do humor na mídia. Assim, 

podemos dizer que os protagonistas, os redatores, os atores dos programas de humor na 

televisão e pessoas comuns com suas publicações na Internet estão nessa dimensão da poiesis.  

A criação dos discursos humorísticos não se dá de forma solta no ar, mas têm seu 

alicerce na cultura, no mundo dos símbolos e no imaginário. Podemos entender isso 

retomando a hermenêutica de Paul Ricoeur, que, segundo Maria de Jesus Marins da Fonseca, 

em seu artigo ―Introdução à hermenêutica de Paul Ricoeur‖, afirma: 

A hermenêutica de Ricoeur não consiste tanto na construção/ captação do 

sentido dos símbolos, dos mitos e das metáforas, num primeiro momento, 

pelo seu excesso de sentido ou pelo seu potencial de sentido, ou seja, porque 

contêm sempre mais sentido do que aquele que exprimem verbal e 

literalmente e por isso mesmo necessitam de ser interpretados, e, 

posteriormente, sobre a narrativa, na qual salienta o seu carácter inventivo e 

criador, mas no esforço efectivo de compreensão de nós próprios e do mundo. 

É que a narração permite a compreensão de nós próprios numa dimensão 

temporal, isto é, histórica, mas, mais que isso, permite a compreensão de nós 

próprios na nossa historicidade (FONSECA, [s/d], p.3). 

 

Mesmo um discurso humorístico, uma piada, nos remete à nossa historicidade, à 

compreensão de nós, do outro (mesmo por meio de estereótipos) e do mundo. E, ao contrário 

do que parece, não há uma compreensão imediata e intuitiva do texto, mas sempre haverá 

uma mediação, pois essa reflexão que conduz a uma reação, seja o riso, o escândalo ou o 

desprezo, é uma mediação. 

Pela interpretação, apropriamo-nos dos símbolos e dos seus sentidos, tornando-os 

próximos, conhecidos. Fonseca (FONSECA, [s/d], p.3) afirma que ―a hermenêutica procura a 

compreensão de si mesmo através da compreensão do outro e dos outros‖. Por isso o humor é, 
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ao mesmo tempo, um fenômeno social e cultural e o fazer humor está envolto em todo esse 

processo que não é neutro nem inocente. 

Mas na outra esfera está a experiência estética, a reação, interpretação, apreensão da 

recepção. Se há o prazer poético, há o prazer estético. E aqui, tomamos a esquematização de 

Jauss: 

A poiesis é o prazer ante a obra que nós mesmos realizamos;[...] 

a aisthesis designa o prazer  estético da percepção reconhecedora e do 

reconhecimento perceptivo, ou seja, um  conhecimento através da experiência 

e da percepção sensíveis; [...]e a katharsis é o prazer dos afetos provocados 

pelo discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o telespectador 

tanto a transformação de suas convicções, quanto à liberação de sua psique 

(JAUSS, 2002, p.100-101). 

 

Vemos os dois pólos de uma obra: o artístico (que implica o momento criativo e a 

criação em si), e o estético – concretizado no leitor, no caso dessa pesquisa, no telespectador. 

A produção (poiesis) e a recepção e seu encontro com a obra (aisthesis). 

Com esta conceituação básica do imaginário e sua articulação na formação do 

pensamento, José Luiz Adair Prado coloca que 

A mídia não busca somente informar, mas construir, por meio de várias 

estratégias comunicativas, mapas cognitivos para seus leitores, orientando-os 

para a ação e dirigindo suas formas de ler, situando-os performativamente em 

certas posições de sujeito enquanto enunciatários (PRADO, [s/d], p.6). 

 

Ainda que 

A construção das identidades no mundo globalizado se dá de modo muito 

diverso daquele da modernidade. Ao invés de identidades centradas, a mídia 

passa a construir identidades em fluxo, descentradas. É nesse âmbito que a 

mídia, e em particular a mídia semanal, não especializada, atua de modo a não 

somente informar, mas também a criar mapas/discursos de circulação nesse 

mundo globalizado e apoiar as ações (ou os comportamentos) dos sujeitos 

descentrados, construindo ideais/metas para eles (PRADO, [s/d], p.5). 

 

Embora José Luiz Aidar Prado esteja falando aqui sobre a revista ―Veja‖, essa mesma 

postura pode ser verificada no discurso dos programas humorísticos da televisão, com uma 

tendência quase autoritária de ditar padrões de comportamento e formas de ser e ver o mundo. 

Esses programas constroem/desconstroem, por meio do humor, disfarçando, suavizando ou 

escondendo intenções do discurso. Mas segundo o pesquisador Elias Thomé Saliba, em 

entrevista à revista Veja, o humor brasileiro mais reflete a falta de identidade do brasileiro que 

a construção de uma. Diz ele 

Somos uma sociedade mal costurada, que sempre praticou a exclusão. 

Brasileiros só se sentem brasileiros em momentos emocionais, rápidos e 

circunstanciais. O humor funciona como o carnaval e o futebol para o 
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brasileiro ter este momento efêmero e emocional de identidade. A piada é o 

paradigma do efêmero. Nas últimas décadas, isso se acentuou, visto que as 

promessas trazidas pela redemocratização do país estancaram na corrupção 

crônica – institucionalizada pela impunidade –, numa política social 

remediadora e na tibieza dos partidos e organizações políticas (SALIBA, 

2011, [não paginado]).  

 

 Seria o exemplo do que Prado chama de identidade em fluxo, se construindo, 

desconstruindo, reconstruindo constantemente. 

É um jogo de discursos, interpretações e interesses, interpretações e reações várias, 

que vão muito além e de maneira mais profunda que o simples riso ou que a graça em si, mas 

traz em si toda a narrativa de uma história coletiva e formas de se compreender a si, o outro, e 

o mundo ao seu redor. 
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Capítulo III 

 

CQC: Rir e refletir? 
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“Toda piada tem um alvo”. 
Danilo Gentili 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

O PROGRAMA 

 

Neste capítulo faremos um mapeamento do programa televisivo CQC, seu histórico, 

seus integrantes, sua repercussão na sociedade. Trata-se de um momento mais descritivo deste 

trabalho, porém, vez ou outra, comentários com teor mais analítico serão inseridos, mas a 

análise mais profunda do programa será feita no capítulo IV. 

Grande parte das referências foi coletada em portais de grandes jornais e revistas, com 

destaque aos sites dos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Globo; e das 

revistas Época, Playboy e Veja, além dos blogs pessoais dos integrantes do programa, sites 

específicos de comentaristas televisivos e do próprio site oficial do CQC. 

Foram consultadas outras pesquisas e artigos acadêmicos que, de alguma forma, 

tinham o CQC como foco de atenção, como o texto de Marcio Acselrad e Gabriela Sampaio 

Dourado para a revista FAMECOS, intitulado O humor corrosivo dos meios e a política: o 

CQC vai ao Congresso Nacional e a dissertação de mestrado de Thiago Cury Luiz, intitulada 

Jornalismo e humor no CQC: estudo de caso do quadro Proteste já. 

O Programa Custe o que Custar – CQC – foi anunciado como algo novo para o 

telespectador brasileiro, com um humor crítico e inteligente, um formato híbrido que reunia 

jornalismo, humor e entretenimento em um único programa. O CQC, desconhecido do grande 

público, tomou emprestado, em seu início, o prestígio do experiente jornalista Marcelo Tas – 
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um conhecido articulador midiático desde os anos 1980, com passagem por muitos projetos 

em várias emissoras – para firmar sua presença na televisão brasileira. 

Nas primeiras semanas de veiculação o programa provocou celeuma na imprensa 

nacional, com matérias de destaque em jornais e revistas, tanto impressos como na Internet. 

Ganhou muitos admiradores entre a população mais jovem. O CQC foi ao ar no dia 17 de 

março de 2008. O programa é apresentado às segundas-feiras no horário das 22h15 à meia-

noite, com reprise dos melhores momentos aos sábados às 21h. Segundo matérias publicadas 

nos sites dos jornais Folha de S. Paulo
13

 e O Estado de S. Paulo
14

, o CQC elevou a audiência 

da emissora nesse horário de 2,6 pontos para 6 pontos, com picos de audiência de até 8 pontos 

no IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. Um feito considerado excelente para 

o horário, atraindo grandes anunciantes. 

O programa tem início com a frase: ―Está no ar o CQC, seu resumo semanal das 

notícias, o programa da família brasileira‖. A frase, falada por Marcelo Tas, o ―ancora‖ e 

chefe da ―bancada‖ do programa, revela sua clara intenção jornalística. Em entrevista à 

Revista Playboy
 15

, Marcelo Tas declara que considera o programa um jornal, mas um jornal 

feito com humor. De fato há algumas matérias e comentários da bancada sobre fatos 

relevantes do cenário político, artístico e cultural brasileiro, sempre numa perspectiva do 

humor e com alguma tentativa de manter uma visão crítica. 

Os principais alvos das matérias dos chamados repórteres do programa são as 

celebridades, esportistas, artistas, mas, sobretudo, os políticos. 

 

3.1 CQC em outras mídias e produções culturais e 

midiáticas 

 

Além do programa semanal na TV, o CQC e seus integrantes têm forte presença em 

outras mídias, principalmente nas redes sociais. O próprio programa tem sua versão online, o 

                                                        
13 APÓS 18 programas , “CQC” cresce impulsiona ibope da Band. Folha Estado de S.Paulo, 16 jul.2008. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u422955.shtml>. Acesso em: 24 
mar.2013. 
14 PINHEIRO, Thaís. Eles voltaram e estão à solta: de volta das férias, 'CQC' ganha novo integrante e abre 
temporada 2011 na Band. O Estado se S.Paulo. 14 mar.2011. Disponível em  
<http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,eles-voltaram-e-estao-a-solta,690749,0.htm>. Acesso 
em: 24 mar.2013. 
15 ZYLBERSZTAJN, Felipe. Marcelo Tas. Playboy. 16 jan.2009. Disponível em 
<http://playboy.abril.com.br/entretenimento/entrevista/marcelo-tas/>. Acesso em: 24 mar.2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u422955.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,eles-voltaram-e-estao-a-solta,690749,0.htm
http://playboy.abril.com.br/entretenimento/entrevista/marcelo-tas/
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CQC 3.0 (http://cqc.band.uol.com.br/cqc30.asp), que vai ao ar somente pela internet, ao vivo, 

logo após o término do programa ao vivo na TV. O 3.0 tem cerca de trinta minutos e procura 

ser interativo, com comentários dos integrantes da bancada sobre material enviado pelos 

internautas. 

Além do site oficial, alocado no portal da rede Bandeirantes de Televisão 

(http://cqc.band.uol.com.br/), o CQC tem conta oficial no Twitter (@cqc), página no 

Facebook (http://www.facebook.com/CQCBrasil), um Blog e um canal no YouTube 

(http://www.youtube.com/user/cqc). Marcelo Tas afirma em uma entrevista dada à TV 

Estadão
16

, que o CQC é um programa que usa a Internet, é um programa que está conectado. 

É como se a Internet fosse mais um elemento do programa, sendo impossível dissociar esse 

meio do sucesso do programa que, sendo ao vivo, recebe em tempo real sugestões, críticas, 

elogios, piadas etc. Talvez esse seja um dos segredos da sua grande identificação com os 

jovens. 

Os integrantes e ex-integrantes da trupe, sobre os quais falaremos mais adiante, têm 

seus próprios canais de comunicação e presença ativa, constante e chamativa na Internet, 

sendo alvo de interesse gerando matérias na mídia tradicional. Os integrantes constantemente 

fazem referências ao programa, assim como os meios de comunicação usados pelo CQC 

transmitem informações sobre as atividades que os seus integrantes realizam fora do CQC, à 

exceção de Rafinha Bastos, que teve sua saída marcada por polêmicas e desentendimentos. 

 

3.2 Gêneros de humor na TV 
 

O CQC surge em meio a uma tendência de grande produção de humorísticos na TV 

aberta, com formatos e discursos diferenciados. Há algumas décadas existiam humorísticos 

como Zorra Total e A Praça é Nossas, que classificamos no Capítulo I deste trabalho como 

Show de Humor, cujo objetivo era o riso e o entretenimento com pouca ou nenhuma 

critica/reflexão político-social, pelo menos de forma mais explícita. Na década de 1970 havia 

programas como Planeta dos Homens, Chico City e Viva o Gordo, que eram uma variação do 

tradicional Show de Humor, com quadros mais elaborados, nos quais havia críticas sobre a 

sociedade e o governo, dentro do contexto da ditadura militar que imperava sobre o país na 

                                                        
16 MARCELO Tas: CQC é um programa de TV que usa a internet. O Estado de S.Paulo. 11 ago.2010. 
Disponível em <http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-CQC--UM-PROGRAMA-DE-TV-QUE-USA-
A-INTERNET,114903,253,0.htm>. Acesso em: 24 mar.2013. 

http://www.youtube.com/user/cqc
http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-CQC--UM-PROGRAMA-DE-TV-QUE-USA-A-INTERNET,114903,253,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-CQC--UM-PROGRAMA-DE-TV-QUE-USA-A-INTERNET,114903,253,0.htm
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época, mas não eram (e nem havia condições de ser) criticas diretas, cruas, mas sutis e 

imaginativas, cultivando, paradoxalmente, uma geração de artistas e produções culturais 

extremamente criativas. 

No final dos anos 1980 surgiu algo que foi considerado inovador, o humorístico TV 

Pirata, nascido no período da retomada da democracia no país. Esse humorístico, que 

classificamos dentro da categoria Novo Humor dos anos 1980, ficou quatro anos no ar. Teve 

uma linguagem mais escrachada, num estilo chamado de besteirol, recheado de ironias e 

humor nonsense com uma linguagem visual chamativa e ritmo ágil. As referências eram mais 

abertas, falando diretamente sobre os políticos e o governo, sobretudo a respeito da situação 

socioeconômica que o país enfrentava naquele período, além de lançar um olhar crítico sobre 

a própria televisão, com paródias das programações da rede Globo, emissora que transmitia 

esse programa. A TV Pirata também inovou nas apresentações de temas e nas representações 

sociais, discutindo questões como gênero, raça, classe social, não apenas caricaturando-os, 

como se faziam nos programas humorísticos anteriores, nas quais havia a mulher burra e 

sensual, o homossexual exagerado e cheio de trejeitos, o nordestino pobre e engraçado, 

embora muitas vezes caindo nesses mesmos vícios, mas buscando questionar justamente essa 

posição hegemônica da mídia, utilizando, muitas vezes, das mesmas caricaturas, mas com 

uma inversão de papéis ou de forma conscientemente exagerada para expor o ridículo que 

aquela situação trazia em si mesma. 

Nos anos 1990, o único humorístico que procurou seguir essa linha foi o Casseta & 

Planeta. Nascido da união das equipes de redação de duas revistas impressas, a Planeta 

Diário e a Casseta em Notícias, a equipe de redatores foi convidada a trazer um humor ao 

mesmo tempo mais jovem e mais critico para a TV. O Casseta & Planeta seguiu a linha da 

crítica social e política por meio de esquetes, personagens e caricaturas, mas devido a 

pressões internas e externas, foi diminuindo a carga critica, sobrando em seu final paródias de 

programas e novelas da própria emissora, a rede Globo. O programa perdeu seu discurso 

político, que era a sua grande força junto ao público.  Sua última versão, o Casseta & Planeta 

vai fundo, ficou no ar até 2012, não foi renovada uma nova temporada para o ano de 2013. 

Em 2003 estréia na Rede TV o programa Pânico na TV, atualmente na Rede 

Bandeirantes sob o nome de Pânico na Band.  Esse programa teve sua origem no programa 

Pânico, veiculado pela rádio Jovem Pan, direcionado ao público jovem, é um exemplo do que 

caracterizamos como Humor jovem, uma nova tendência de humor televisivo da primeira 

década do século XXI. 



 76 

O Pânico na TV não tem qualquer pretensão de reflexão ou crítica profunda à 

sociedade ou à classe política, mas unicamente o entretenimento e a diversão. Seria essa, de 

certa forma, uma postura política, mesmo que não intencional, um manifesto involuntário 

contra situação política do país. Ou talvez, mais provável, seja um reflexo do esvaziamento 

das utopias políticas, um exemplo marcante da falta de perspectivas mais cidadãs na vida 

social e política no horizonte da juventude brasileira. 

O Pânico tem vários quadros nos quais seus enviados abordam celebridades ou até 

mesmo pessoas comuns, com objetivos de fazer graça, muitas vezes chegando ao 

constrangimento, tanto das pessoas abordadas quanto do telespectador. Há outros quadros nos 

quais são mostradas escatologias e paródias de outros programas da televisão brasileira. Há 

referências ao telejornalismo, com seus repórteres fantasiados de celebridades da TV, como o 

colunista social Amaury Júnior, que na paródia do humorístico chama-se Amaury Dumbo, 

caracterizado com grandes orelhas, ou o repórter Vesgo, que faz entrevistas nonsense e 

brincadeiras, como ir retirando o microfone enquanto o entrevistado fala. 

No início de 2008 o CQC surge como uma alternativa a esse quadro de programas 

humorísticos, contendo características de alguns deles, como a abordagem política e social do 

TV Pirata e Casseta & Planeta, entrevistas com celebridades como no Pânico na TV, além de 

quadros com ações sociais (como o Proteste Já) ou de puro entretenimento (como o 

CQTeste). É um programa híbrido em vários sentidos: tenta unir entretenimento e jornalismo; 

tem um formato internacional, mas com características muito próprias do Brasil (ou do país 

que veicula sua versão nacional); une a linguagem visual das HQs (Histórias em Quadrinhos), 

vídeo clipes, telejornais e programas de auditório. 

Uma característica do CQC foi a apresentação de personalidades até então 

desconhecidas do público, exceto Marcelo Tas. A maioria desses novos apresentadores ou 

repórteres vêm do Stand-Up Comedy, uma forma de humor no qual o artista se apresenta só, 

sem máscaras, fantasias ou aparatos, com uma visão irônica, sarcástica, mesmo cínica da vida 

e no qual o uso da palavra e das associações e a cumplicidade com o público é essencial. Esse 

tipo de humor pode ser percebido na versão brasileira do CQC, o que lhe conferiu a pecha de 

humor inteligente e politicamente incorreto e, ao mesmo tempo, um humor deselegante e 

equivocado. 

O Stand-Up Comedy, foi anunciado como novidade no Brasil, mas antigos humoristas 

já faziam esse tipo de humor no país desde os anos 1960, como José Vasconcelos, Chico 

Anysio, Jô Soares e Sérgio Rabelo, sendo posteriormente esquecido pelo grande público. 
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A retomada da fase atual do Stand-Up Comedy, no seu início, esteve restrita a alguns 

pequenos teatros e bares, porém a tendência demonstrou crescimento com a criação do Clube 

da Comédia, um grupo de humoristas de São Paulo, organizados por Marcelo Mansfield, 

Rafinha Bastos e Marcela Leal, que promovia shows e eventos ao estilo Stand-Up, em bares e 

teatros da região metropolitana. Grupo semelhante a esse se organizou no Rio de Janeiro, o 

Comédia em Pé. 

 Stand-Up Comedy é uma forma de humor ácida, direta. Consiste apenas de uma 

pessoa no palco e um microfone, sem adereços, sem maquiagem, sem caracterização de 

personagens, é um humor autoral, no qual a pessoa que apresenta cria seu próprio texto e suas 

próprias piadas, geralmente comentando situações cotidianas, mas de forma propositalmente 

exagerada e teatral. O uso da palavra é essencial. E ela é usada sem parcimônia, mas com 

bastante jogo de cintura e improvisações. Esse novo tipo de discurso tem espalhado sua 

influência em outros meios de comunicação, como TV, rádio e pela Internet nas redes sociais, 

blogs e o site de vídeo Youtube, sua grande vitrine. 

Na TV, o Stand-Up Comedy tem ganhado espaço com participações pontuais em 

programas de auditórios, como Domingão do Faustão, da rede Globo, ou O melhor do Brasil, 

na rede Record. Mesmo em programas de humor tradicionais, como A Praça é Nossa, há 

espaço para humoristas do Stand-Up Comedy. 

Na formação do elenco do CQC, a maioria dos repórteres veio de grupos que fazem 

humor nesse estilo. Mesmo não fazendo propriamente o Stand-Up no programa, esses 

humoristas levam a cultura desse tipo de comédia, sua linguagem, seu olhar sobre o mundo, a 

desburocratização do humor, no sentido de fazer algo que passa a sensação que qualquer um 

poderia fazer. A graça estaria na capacidade de fazer rir nas situações mais improváveis, 

como uma coletiva de imprensa com alguma autoridade internacional, e a manha para burlar 

esquemas de segurança, lançar perguntas desconcertantes e dar respostas rápidas e espertas 

aos questionamentos dos entrevistados. 

Essa tendência de ―standupitização‖ da linguagem televisiva pode ser vista em 

programas de outras emissoras. Na TV Globo, temos o exemplo do jornalista Tiago Leifert, 

que, a partir de 2009, assumiu a função de editor-chefe e apresentador do programa esportivo 

Globo Esporte. Leifert reestruturou o programa, transformando-o em um programa leve, com 

muitas piadas e brincadeira, mais coloquial, jovem e simples, beirando ao popular. 
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O CQC, de certa forma, inaugura o uso dessa nova linguagem, desse novo estilo na 

TV brasileira, com personagens que usam o improviso e o imprevisto como matérias primas 

do seu trabalho, com tiradas rápidas que, muitas vezes, chamam a atenção mais sobre si 

mesmo do que sobre a pessoa ou situação objeto da reportagem. O interesse passa a ser a 

performance, o jogo de cintura, a ―sacada‖ do repórter diante do comentário ou declaração 

feita. Até mesmo situações de dificuldades em conseguir, por exemplo, uma declaração de 

alguma autoridade política, passam a ser matéria do humorístico, sendo reveladas as 

artimanhas usadas pelos repórteres para driblar essas dificuldades. 

 

3.3 Origem do programa CQC e suas transformações 
 

O formato do programa foi criado em 1995 pela empresa argentina Cuatro Cabezas. 

Em 2008 a empresa portenha fundiu-se com a holandesa Eyeworks, formando a Eyeworks- 

Cuatro Cabezas, e hoje se chama apenas Eyeworks. 

O CQC é uma franquia internacional, já fazia sucesso em outros países, como Chile, 

Argentina, Espanha e Itália. Recebeu sete indicações ao International Emmy Awards. 

Os humoristas, chamados de repórteres, estão sempre de terno preto, camisa branca e 

gravata preta e óculos escuros, e são chamados de ―homens de preto‖, mesmo tendo uma 

mulher entre eles. A vestimenta não é gratuita, mas também revela essa face híbrida do 

programa que, mesmo sendo um humorístico, busca, com as vestimentas sóbrias, mostrar um 

fundo de seriedade e sobriedade no programa, que até mesmo em seu nome, Custe o Que 

Custar, revela que há uma intenção de se buscar a verdade jornalística, o fato noticioso em si. 

Mas a contradição está no fato de que muitas vezes o humor se sobressai aos fatos 

supostamente investigados. 

O programa tem provocado reações diversas na sociedade brasileira, desde admiração 

até o repúdio completo. De forma mais contundente, setores da classe política ficaram 

incomodados com a presença deste ―novo humor‖, muito mais irreverente, irônico e cáustico. 

Em seu início o CQC foi celebrado pela imprensa como uma renovação no humor e no 

jornalismo, ganhou prêmios e muitas matérias elogiosas em jornais e revistas. Sua estréia, em 

2008, foi muito esperada e logo alcançou excelentes níveis de audiência para o horário, com 

média, na grande São Paulo, de 5 a 7 pontos no IBOPE, (cada pondo equivale a 55,5 mil 

domicílios). 
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Suas abordagens são direcionadas principalmente a políticos, com perguntas diretas e 

constrangedoras e efeitos especiais visuais e sonoros, que colocam, por exemplo, nariz de 

palhaço, peruca e outros adereços nos entrevistados. O CQC levantou  questionamentos sobre 

o uso da imagem de políticos e celebridades. Mas também criou uma tendência em outros 

programas da televisão brasileira. Após o uso pelo CQC, o grafismo humorístico apareceu em 

programas de humor da Rede TV!, nos esportivos do SporTV, e em programas de auditórios 

da Record, por exemplo. 

Esses efeitos visuais, colocados na pós-produção das reportagens, também competem 

com as performances dos repórteres. Característica da franquia em todos os países onde o 

CQC é veiculado, os efeitos visuais são obra do diretor argentino Diego Barredo, do editor de 

imagem Gabriel Moraes, do assistente de produção Paulo Filho e do pós-produtor André 

Louzas. 

Em seu primeiro ano de exibição, o programa procurava mesclar reportagens, 

comentários da bancada e quadros de humor, como o Repórter Inexperiente. Este último 

esteve presente somente na primeira temporada, e serviu para consolidar a audiência do 

programa, mas não haveria sentido manter nas demais temporadas, pois já havia perdido o 

fator surpresa junto às personalidades, porque o repórter interpretado por Danilo Gentili havia 

se tornado conhecido do grande público. Aliás, devido ao sucesso desse quadro, Gentili, que 

deveria ter uma participação temporária no CQC, foi convidado a fazer parte do quadro 

permanente de repórteres do programa. 

O CQC, com o passar do tempo, conseguiu ampliar sua repercussão, consolidar a 

audiência, fidelizar o público e ganhar sucesso comercial, atraindo anunciantes importantes 

como Pepsi, Kaiser e Banco Santander, todos visando o público jovem. Mesmo a publicidade 

ganha um aspecto híbrido, com merchandising dentro do programa, usando os repórteres 

como garotos propagandas, ou a presença das marcas nas vinhetas de abertura das chamadas 

dos quadros e matérias. 

 Ao mesmo tempo em que crescia a popularidade, cresciam também as críticas e 

começaram a surgir os processos judiciais. Segundo matéria publicada em abril de 2010, no 

site Consultor Jurídico, os programas jurídicos lideravam a listas de processos judiciais do 

período. Diz a matéria: 

Peritos em perseguir os tais "senhores de terno" do Congresso, o CQC 

também coleciona processos ao longo dos quase três anos de vida. Nenhum 

com ganho de causa, garante o diretor Diego Barredo. A maior parte dos 
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políticos acredita ter a imagem maculada pelas brincadeiras. Marcelo Tas, o 

líder dos "homens de preto", define como censura a horda de processos que se 

acumulam contra os humoristas. "A pressão psicológica e financeira causada 

pelas ameaças de processo joga os artistas, jornalistas e empresas de 

comunicação contra a parede. A palavra para definir essa pressão é uma só: 

censura! .
17

 

 

Mesmo usando o argumento da censura para angariar simpatia e solidariedade, a fase 

de elogios rasgados da impressa estava acabando. Numa pesquisa rápida pela Internet, por 

exemplo, nota-se que de 2008 a 2009 a maioria das matérias teve um tom de moderado a 

elogioso, ressaltando a ―novidade‖ do humor do CQC. Já a partir de 2010, começam a 

aparecer mais críticas, reforçadas pelas polêmicas que envolvem principalmente os 

comediantes Rafinha Bastos e Danilo Gentili (hoje não fazem mais parte do elenco). A 

princípio, o programa usava certas polêmicas como estratégia de marketing a seu favor, como 

a tentativa (de) proibição da entrada de seus repórteres no Congresso Nacional, que motivou 

uma campanha nas redes sociais. Já a campanha Fora Sarney não teve o mesmo sucesso, 

quanto este era presidente do senado. Mesmo não sendo uma campanha do CQC, este 

capitaneou para si grande parte dela. 

Talvez uma explicação para essa mudança de percepção possa estar arraigado na 

cultura brasileira. Uma campanha contra a classe política dificilmente desagrada a audiência. 

No imaginário popular a figura genérica do político é a do corrupto, do aproveitador, da 

pessoa sem escrúpulos. É interessante notar, porém, que quando nomeado e identificado, 

quando ganha face, ainda mais com grande visibilidade na mídia, o peso da crítica diminui, 

pois aquele político passa a ser um conhecido, há uma familiaridade. Surge um aspecto da 

brasilidade, que evita embates diretos e confrontações com os que são considerados 

―superiores‖. Há um traço fortemente hierárquico nas relações, arraigado historicamente 

desde a época colonial. 

Helcion Ribeiro nos mostra um pouco como o brasileiro é descrito, de forma 

extremamente simplificada, no próprio imaginário do povo: 

Resultado de três raças, condicionado pelo meio físico, cordial, pacífico, 

tolerante, altruísta, apegado ao passado europeu e português, religioso, mas 

sem profundidade, emotivo, mais coração que razão, resignado, imitador de 

estrangeiros, mestiço, afetivo, apegado ao material, machista, sensual, apático, 

patriota, saudosista, colecionador de títulos, amante de vaidades, hospitaleiro, 

                                                        
17 PROGRAMAS humorísticos lideram lista de processos. Consultor Jurídico. 25 abr.2010. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/2010-abr-25/programas-humoristicos-lideram-lista-processos-emissoras-
tv>. Acesso em: 24 mar.2013. 

http://www.conjur.com.br/2010-abr-25/programas-humoristicos-lideram-lista-processos-emissoras-tv
http://www.conjur.com.br/2010-abr-25/programas-humoristicos-lideram-lista-processos-emissoras-tv
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boa-vida, malandro, conciliador, moreno, misto de Jeca-Tatu – Macunaíma – e 

Pedro-Malasartes: todos estes perfis já serviram para qualificar o brasileiro 

(RIBEIRO, 1995, p.15) 

 

Parece, então, surgir uma disparidade entre um humor dentro da cultura Stand-Up e 

uma construção de brasilidade. O Stand-up, tem uma linguagem direta, confrontadora, não 

hierarquizada, no sentido de não se render a protocolos, urbano, trazendo um traço do humor 

estadunidense, não próprio do jeito de ser brasileiro, que é mais afeito ao humor dos tipos, das 

imitações, indireto, ainda com certa nostalgia de uma mítica época rural. Mas mesmo esse 

jeito ―tradicional‖ de brasilidade passa por transformações.  

Há uma geração nova, plenamente urbanizada, menos protocolizada, ligada à cultura 

da Internet, nascida na época pós-ditadura, moralmente mais libertária nas ações, ainda que 

não nos discursos, porém ao mesmo tempo, midiatizada, ligada a seus ícones e suas 

celebridades elevadas a deuses no Olimpo da modernidade, expressão usada por Edgar Morin 

em seu livro Cultura de Massa no Século XX. 

Entre essa nova brasilidade que se forja e a sua expressão tradicional, está a audiência 

do CQC. Equilibrando-se entre essas realidades, recebendo pressões por parte das forças 

políticas e de anunciantes preocupados com índices de audiência, o programa mudou o tom 

mais agressivo para algo mais leve, mais de entretenimento. O momento da virada definitiva 

foi a crise entre Rafinha Bastos e a cantora sertaneja Wanessa Camargo. Após uma matéria 

que a cantora aparecia grávida, Bastos, respondendo a Marcelo Tas sobre a beleza da cantora, 

disse que ―comeria ela e o bebê‖. O comentário rendeu um processo na justiça e o 

afastamento de Bastos do programa. 

Após esse incidente, o programa mudou definitivamente o tom, e procurou manter 

uma relação amistosa com as celebridades, com quem divide o afeto do público, mas já 

surgem críticos afirmando que o programa está ―morno‖. O próprio Rafinha Bastos, em 

entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura de São Paulo, afirmou que o CQC passou a 

ser ―um programa de bundão‖(citação?fonte?). 

 

3.4 Os integrantes 
 

Grande parte do sucesso do CQC, além do formato original, híbrido de jornalismo e 

humor, está na agilidade e no humor dos comentários e entrevistas dos seus integrantes, os 
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―repórteres‖ do CQC. Pelo menos quatro integrantes da trupe original têm formação 

jornalística: Marcelo Tas, Felipe Andreoli, Rafinha Bastos e Rafael Cortez. 

Marcelo Tas – Nascido em 10 de novembro de 1959, em Ituverava, interior de São 

Paulo, Marcelo Tristão Athayde de Souza veio a tornar-se Marcelo Tas. É apresentador, 

jornalista, escritor, diretor, ator e roteirista. Formou-se em Engenharia Civil pela 

Universidade de São Paulo (USP), mas não chegou a exercer a profissão. Na própria 

faculdade envolveu-se na redação de um jornal estudantil e participou de um grupo de teatro, 

o que despertou o seu interesse pelo meio artístico. 

Marcelo Tas fez muitos personagens de sucesso na TV, como o professor Tibúrcio, na 

TV cultura, mas o mais marcante foi o repórter Ernesto Varela, uma espécie de ancestral dos 

repórteres do CQC, pois fazia uma abordagem semelhante, com perguntas desconcertantes e 

diretas. 

No final dos anos 1980 participou do programa Vitrine, ao lado de Miguel Falabella, 

na TV Cultura. Nessa mesma TV participou do programa infantil Rá-Tim-Bum, como o 

professor Tibúrcio. 

Foi produtor do programa Antenas e apresentador do programa Grig-Rá, ambos da 

rede Gazeta. Na rede Globo foi apresentador do Vídeo Show, roteirista do Programa Legal, 

atuou na série O alienista e foi diretor de criação do Telecurso 2000. Na TV Cultura, além do 

personagem do professor Tibúrcio, Tas foi roteirista e diretor do Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-

Tim-Bum e apresentador e diretor da revista eletrônica Vitrine. Mais recentemente, foi 

apresentador do programa Saca-Rolha, na rede 21, até ser convidado a participar, em 2008, do 

CQC, na rede Bandeirantes. Nessa emissora tentou outra incursão pelo mundo infantil como 

apresentador do programa Conversa de Gente Grande. Na TV paga apresenta o programa 

Plantão do Tas, no Cartoon Network Brasil. 

Atualmente foi considerado pela revista estadunidense Foreign Policy
18

, especializada 

em política, como um dos cinco humoristas mais influentes do mundo
19

. 

Marco Luque – Marcos Luque Martins nasceu em São Paulo, no dia 8 de abril de 

1974, mas passou a infância em Ivaiporã, interior do Paraná. Iniciou sua carreira nos esportes, 

                                                        
18 CHACRA, Gustavo. Tas está entre humoristas mais influentes, diz Foreign Policy. O Estado de S.Paulo. 28 
out.2010. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,tas-esta-entre-humoristas-
mais-influentes-diz-foreign-policy,631172,0.htm>. Acesso em: 24 mar.2013. 
19 STRASSER, Max. The word’s Jon Stwarts. Foreign Policy 18 out.2010. Disponível em 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/18/the_worlds_jon_stewarts>. Acesso em: 24 
mar.2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,tas-esta-entre-humoristas-mais-influentes-diz-foreign-policy,631172,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,tas-esta-entre-humoristas-mais-influentes-diz-foreign-policy,631172,0.htm
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/18/the_worlds_jon_stewarts
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como jogador de futebol. Chegou a jogar profissionalmente no Santo André, e logo depois foi 

transferido para o futebol, espanhol. Voltou ao Brasil e decidiu tentar carreira no teatro, sendo 

convidado a participar do espetáculo Terça Insana, criando vários personagens como Silas 

Simplismente, Mary Help e o motoqueiro Jackson Five. Ficou no grupo por três anos e 

participou de outras montagens teatrais. Na rede Globo teve uma participação especial na 

série Carga Pesada e no especial Álbum de Casamento, exibido durante o programa 

dominical Fantástico. 

Com um quadro de humor na rádio Mix, Luque recebeu o prêmio de melhor programa 

de humor, categoria rádio, da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), em 2010. 

Com o show de Stand-Up Tamo Junto, levou mais de 250 mil pessoas ao teatro, sendo 

eleito como melhor comédia nesse estilo pelo Guia da Folha, em 2009. 

Está na bancada do programa CQC desde 2008, na rede Bandeirantes, onde teve o 

programa O formigueiro, uma espécie de talk-show e programa de variedades, lançado em 

2010, mas ficando apenas cinco meses no ar. 

Oscar Filho – Oscar Francisco de Moraes Junior nasceu em Atibaia, interior de São 

Paulo, no dia 22 de agosto de 1978. Despertou interesse pelo teatro na adolescência, vindo 

posteriormente para São Paulo para integrar a Oficina dos Menestréis, de Deto Montenegro. 

Em 2003 formou-se em artes cênicas pelo INDAC - Instituto de Artes Cênicas. 

Em 2005 participou da fundação do Clube da Comédia Stand-Up, grupo criado por 

Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos e Leandra Leal, dedicados exclusivamente ao Stand-Up 

Comedy e responsável pela revitalização e divulgação do gênero no país. 

Oscar Filho participou e ainda participa de shows e festivais de humor pelo país como 

o Risadaria, Terça Insana e Nunca se Sábado e outros. Tem seu próprio espetáculo solo 

chamado Putz Grill. Está no CQC desde sua estreia e ocupou a bancada do programa em 

2010, após a saída de Rafinha Bastos. 

Felipe Andreoli – Luiz Felipe Guimarães Andreoli nasceu em São Paulo, no dia 5 de 

fevereiro de 1980. Filho do jornalista Luiz Andreoli, que trabalhou nas grandes redes de 

televisão como Globo, Record e Bandeirantes, Felipe também é formado em jornalismo pela 

FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado). Trabalhou na rede Record como auxiliar 

de produção e, mais tarde, à frente de um quadro dentro da programação religiosa do canal. 

Depois trabalhou junto com seu pai na TV Gospel (canal pago), fazendo reportagens 

esportivas. Trabalhou durante 5 anos na área de jornalismo da TV Cultura, onde chegou a ser  
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repórter e apresentador do noticiário do meio-dia. Em 2007 foi para a rede Bandeirantes, para 

integrar a nova equipe esportiva. Após um ano, passou a fazer parte da equipe do CQC. 

É fluente em inglês, espanhol e italiano e, por esse motivo, faz a maior parte das 

reportagens internacionais. Tem um show de Stand-Up Comedy intitulado Que história é 

essa? e, em 2012 ganhou seu próprio programa esportivo, o Deu Olé!, que vai ao ar aos 

sábados, na própria rede Bandeirantes. 

Mônica Iozzi – Monica Iozzi de Castro nasceu em Ribeirão Preto, interior de São 

Paulo, em 2 de novembro de 1981.  Formou-se em artes cênicas pela Unicamp em 2005, 

iniciou a carreira no Núcleo Experimental do SESI, trabalhou com teatro japonês e na 

companhia teatral Os Satyros. 

No segundo semestre de 2009 Monica Iozzi foi escolhida para ser a oitava integrante 

do CQC, por meio do concurso o 8º Elemento do CQC. 

Em janeiro de 2010, Mônica Iozzi ganhou um blog no eBand, site de notícias da TV 

Bandeirantes. É no blog que ela conta curiosidades da vida pessoal e também os bastidores 

das matérias do CQC. O blog dela é um dos mais acessados do eBand. 

Maurício Meireles – Nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de novembro de 1983. Com 

14 anos se muda para São Paulo com a família. É formado em Publicidade e Propaganda pela 

Cásper Líbero. Trabalhou nas agências Lowe, NovaS/b e Talent. Em 2006 iniciou um blog e 

por meio desse blog, foi chamado para trabalhar no portal IG. Resolve testar seus textos no 

palco e estreou seu monólogo nos eventos Comédia ao Vivo e Comédia em. Participou 

também do grupo Confraria da Comédia e criou, juntamente com outros humoristas, o 

espetáculo de humor Divina Comédia, e posteriormente participou do grupo Seleção do 

Humor Stand-Up, que se apresentou no teatro Folha, em São Paulo. 

No ano de 2010 foi convidado a fazer parte dos redatores do programa Os 

Legendários, apresentado por Marcos Mion, na rede Record. No final desse ano lança o livro 

E se o stand-up virasse livro?. 

Em 2011 participou dos testes para o novo repórter do CQC integrando a equipe desde 

então. 

Ronald Rios – Ronald Philippe Bittencourt Rios nasceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de 

agosto de 1988. Ronald começou sua carreira como humorista na Internet, fazendo vídeos de 

humor caseiro. Suas publicações chegaram a ter mais de 400.000 acessos, o que chamou 
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atenção da MTV, que passou a exibir alguns de seus vídeos em sua programação, chegando a 

ter seu próprio programa no canal, o Bacalhoada MTV, que seguia o padrão dos vídeos feitos 

para a Internet. Chegou a ser a oitava melhor audiência da emissora. 

Participou do grupo carioca de Stand-Up Comedy Pontos Cômicos. Já em São Paulo, 

apresentou o Stand-Up Terças Underground. 

Na rádio Jovem Pan esteve à frente do programa O Oráculo Jovem Pan, que ia ao ar 

três vezes por semana. Ficou no ar até o início de 2012, quando passou no teste para ser o 

novo repórter do programa CQC. 

Três repórteres que fizeram parte do elenco saíram do CQC por diferentes motivos, 

mas cada um continua presente na mídia. São eles Rafael Cortês, Rafinha Bastos e Danilo 

Gentili, sendo estes dois últimos os mais polêmicos que já passaram pelo programa. 

Rafinha Bastos – Rafael Bastos Hocsman, nasceu em 5 de dezembro de 1976, em 

Porto Alegre. É formado em jornalismo pela PUC-RS. Após concluir o curso, viajou para os 

Estados Unidos a fim de se dedicar ao basquete. Naquele país teve contato com o Stand-Up 

Comedy. 

No Brasil, trabalhou na extinta TV Manchete, na TVE RS e na RBS TV. Na TV paga 

trabalhou na séria Mothern – Manual da Mulher Moderna, no canal GNT. 

Decidiu ir para São Paulo entre os anos de 2002 e 2003 para tentar dedicar-se ao 

trabalho de humor. Chegando à capital paulista, trabalhou como DJ em uma danceteria 

temática dos anos 1980; fez parte da bancada do site O Fuxico! No Programa do Gugu. Teve 

participações no programa SuperPop! e no quadro de pegadinhas do programa de João 

Kléber, ambos na RedeTV! 

Em 2004, ao lado de Marcelo Mansfield e Marcela Leal participou de alguns 

espetáculos de humor e, em 2005, criou com aqueles humoristas, junto com Danilo Gentili e 

Oscar Filho, o Clube da Comédia. 

Em 2007 iniciou a apresentação de seu solo de Stand-Up, A Arte do Insulto, que em 

2011 virou DVD. Em 2008 integra a equipe do CQC, ficando por quatro temporadas, até ser 

afastado devido a uma piada feita sobre a cantora Wanessa Camargo. Também na rede 

Bandeirantes apresentou o jornalístico A liga, nos anos de 2010 e 2011. 

O jornalista Larry Router, do The New York Times, chegou a considerá-lo a pessoa 

mais influente do Twitter em 2011, tendo seu perfil publicado naquele jornal. 
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Saiu da rede Bandeirantes e foi contratado pela RedeTV!, onde ficou até 2012. No 

grupo FOX, protagoniza uma série humorística intitulada A Vida de Rafinha Bastos, no canal 

FX e continua com projetos em seu canal no Youtube. 

Danilo Gentili – Danilo Gentili Junior, nasceu em Santo André, no dia 27 de 

Setembro de 1979. É um comediante e apresentador. Formou-se em Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda na UniABC.
 
Em 2006 fundou o Comédia ao Vivo, show de humor 

de sua própria autoria.
 
Neste mesmo ano, passou a integrar o espetáculo de comédia Clube da 

Comédia Stand-Up e transita por festivais e eventos de humor, como o Comédia Em Pé, 

no Rio de Janeiro, e o Risorama, em Curitiba. 

Em 2008 foi premiado como o "Paulistano do Ano" pela Revista Veja-São Paulo. Foi 

colaborador da revista Mad. Em 2010 abriu, com Rafinha Bastos um comedy 

club, considerado o primeiro do Brasil, o Comedians. 

Inicialmente foi convidado a fazer apenas um quadro no CQC, o Repórter 

Inexperiente, no qual interpretava um repórter confuso e atrapalhado tentando entrevistar 

celebridades. O quadro fez tanto sucesso que Danilo acabou por integrar a equipe permanente 

do programa. 

Em 2011 ganhou o próprio programa de entrevistas, o Agora é Tarde. Assim como 

Rafinha Bastos, Danilo foi citado por jornais internacionais, como The New York Times
20

, 

The Guardian
21

, a alemã Manager Magazin
22

 e pelo britânico Prospect Magazine
23

. Até a 

revista Forbes
24

 o cita, afirmando que Danilo Gentili é um nome que as pessoas devem 

conhecer. 

Rafael Cortez – Rafael de Faria Cortez nasceu em São Paulo, no dia 25 de 

outubro de 1976. É formado em jornalismo pela PUC-SP. Como jornalista desenvolveu 

conteúdo para celulares, foi colaborador da Veja São Paulo, CNT, TV Gazeta e Rede Mulher. 

                                                        
20 SUPPLYING Brazil’s Laugh Track. The New York Times. 4 ago.2011.Disponível em 
<http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/08/04/supplying-brazils-laugh-track/>. Acesso em: 24 
mar.2013. 
21 PHILLIPS, Tom. Brazil's stand-up comics lead social revolution against powerful elites. The Guardian. 2 
out.2011. Disponível em <http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/02/brazil-comedy-standup-
danilo-gentili?INTCMP=SRCH>. Acesso em: 24 mar.2013. 
 e KETTLE, James . The rising stars of world standup. The Guardian. 2 nov.2012. Disponível em 
<http://www.guardian.co.uk/stage/2012/nov/02/worlds-favourite-stand-ups>. Acesso em: 24 
mar.2013. 
22 BRASILIEN wird zum heimlichen IT-Riesen. Manager Magazin. 7 nov.2011. Disponível em 
<http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/0,2828,795446,00.html>. Acesso em: 24 mar.2013. 
23 ONE to watch: Danilo Gentili. Prospect Magazine. 21 nov.2011. Disponível em 
<http://www.prospectmagazine.co.uk/blog/one-to-watch-danilo-gentili/>. Acesso em: 24 mar.2013. 
24 ANTUNES, Anderson. Names you need to know: Danilo Gentili. Forbes. 25 mai.2011. Disponível em 
<http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2011/05/25/is-danilo-gentili-brazils-controversial-
talking-head-too-edgy-for-his-countrymen/>. Acesso em: 24 mar.2013. 
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http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2011/05/25/is-danilo-gentili-brazils-controversial-talking-head-too-edgy-for-his-countrymen/
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Ganhou o 32º Prêmio Abril de Jornalismo na categoria Conteúdo para Celular. É violonista 

profissional e foi aluno de Badi Assad. 

Rafael Cortez também é ator, humorista e palhaço, com participações no teatro e na 

TV. Gravou cinco áudio-livros de obras brasileiras, quatro de Machado de Assis – O 

Alienista, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba – e um de 

José Mauro de Vasconcellos – O Meu Pé de Laranja Lima – todos pela Editora Livro Falante. 

Na rádio Metropolitana FM apresenta o programa Na Pegada. Também tem seu 

próprio solo Stand-Up, o De Tudo um Pouco. 

Foi repórter do CQC de 2008 à 2012, quando foi contratado pela rede Record, onde 

apresentará o programa de talentos Got Talent Brasil, uma franquia internacional com versões 

em mais de cinquenta países.  

 

3.5 Estrutura do Programa 
 

No decorrer dos seus cinco anos no ar, a estrutura geral do CQC teve poucas 

alterações, apesar de vários quadros entrarem e saírem da grade de programação. O programa 

geralmente tem quatro blocos, sendo o primeiro com cerca de três minutos, servindo como 

―cabeça‖, com anúncio das principais atrações e matérias que serão exibidas naquele dia. 

Os outros dois grandes blocos, com as matérias, comentários e quadros fixos, e o 

último com a despedida, algumas vezes com o final do Top Five e algum vídeo do Correndo 

Atrás. 

Muitos quadros já fizeram parte do programa. Alguns apenas por uma temporada, 

como o Repórter Inexperiente e o Assessor de Imagem. No primeiro, Danilo Gentili, até então 

desconhecido do público, interpretava um repórter confuso e atrapalhado, que não sabia fazer 

perguntas, falava inconveniências, segurava o microfone de forma errada, enfim, deixava o 

entrevistado entre confuso e irritado com suas atrapalhadas. Foram entrevistados por ele o 

padre Marcelo Rossi, a cantora Gretchen, a apresentadora Márcia Goldschmidt, o jornalista 

José Luiz Datena e outros. 

Warley Santana, outro humorista e ator não conhecido do grande público, fez o 

Assessor de Imagem. Ele se fazia passar por um repórter de um programa que iria gravar uma 

entrevista com personalidades e políticos. Durante as gravações da suposta entrevista, Warley 
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propunha que o entrevistado falasse frases de efeito ou posses ridículas, como fingir que 

estava em uma ligação telefônica importante, ou declarações de amor piegas. Ficou no ar 

apenas uma temporada. 

Muitos outros quadros apareceram no programa, mas vamos destacar e comentar 

alguns que julgamos mais emblemáticos como marca do CQC: 

Teste de Honestidade e Cidadão em Ação – O quadro consistia em ―pegadinhas‖ 

morais com pessoas comuns, em situações do cotidiano, como receber troco a mais. Em um 

dos episódios, o repórter Danilo Gentili deixou um celular em local público, ligando depois 

para ver qual seria a reação das pessoas, se devolveriam ou não. Alguns devolveram 

prontamente, outros não. Nessa mesma linha havia o quadro Cidadão em Ação também com 

Danilo Gentili. O objetivo desse quadro era mostrar, com uma câmera oculta, a ação solidária 

e cidadã (ou a omissão) em casos de risco ou prejuízo a outras pessoas. Em um dos casos, foi 

gravada a atitude das pessoas diante de um motorista aparentemente alcoolizado guiando uma 

van escolar cheia de crianças. Após alguns momentos, Gentili aparece e questiona ou 

parabeniza a atitude das pessoas que viram a cena. 

Ambos os quadros ficaram apenas uma temporada no ar. Outro quadro que ficou 

pouco tempo no ar foi o Fala na Cara, no qual o repórter perguntava a uma pessoa comum 

qual a opinião dela sobre um determinado político (como Paulo Maluf, Eduardo Suplicy e 

Soninha), mas o político ficava dentro de uma van com uma escuta. Logo depois da 

declaração do cidadão, o político aparecia e a pessoa era indagada se seria capaz de falar as 

mesmas coisas que havia falado na ausência do político. 

A característica comum destes três quadros era a exposição da sociedade. É certo que 

a identidade das pessoas era resguardada, na maioria das vezes. Mas uma das leituras 

possíveis poderia ser perigosa, no sentido de reforçar no imaginário coletivo os aspectos 

negativos da sociedade e da população brasileira, a ideia comum de que somos degenerados, 

que veio ao Brasil o pior da Europa na época da colonização (argumentos ouvidos 

constantemente em conversas cotidianas, nas redes sociais e mesmo no espaço de comentários 

de muitos jornais e revistas online) e que a honestidade e solidariedade são virtudes escassas 

no seio da população. 

Proteste Já – inicialmente o Proteste Já era apresentado por Rafinha Bastos. É um 

tipo de reportagem-denúncia, que aborda situações de descaso do poder público, ou empresas 

privadas contra os cidadãos e consumidores, por exemplo. É um segmento relativamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Gentili
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rafinha_Bastos
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longo, com cerca de quinze minutos, em média. É um dos quadros que garantem ao programa 

um tom mais jornalístico e evoca um respeito, um ―humor cidadão‖. 

Os repórteres denunciam o problema e vão em busca de soluções, sempre de maneira 

zombeteira, com fantasias, adereços ou outros objetos que remetam ao problema denunciado. 

Como entram em repartições públicas, prefeituras, secretarias de maneira chamativa, 

geralmente a reação da parte denunciada é, muitas vezes violenta. Danilo Gentili, ao 

denunciar uma situação de risco em uma escola em São Bernardo do Campo, foi agredido por 

guardas municipais. Oscar Filho também sofreu agressões de seguranças de uma construtora 

alvo das denúncias do programa. 

Mais do que humor, os casos de agressão e polêmicas nesse quadro são amplamente 

explorados pelo programa e pela mídia em geral, na busca, certamente, de justiça, mas 

também de audiência e prestígio. 

Quase como um filhote do Proteste Já, há um quadro, com poucos minutos, chamado 

Correndo Atrás. São vídeos enviados pelo público com denúncias de problemas da sua 

localidade. O incentivo dado pelos apresentadores para que as pessoas procurem resolver seus 

problemas, embora possa ser bem intencionado, acaba soando demagogo, visto que um vídeo 

de uma pessoa comum não terá o mesmo peso de uma matéria feita pela produção do 

programa e com repórteres-celebridades à frente. E não há o incentivo ou mesmo ações 

educativas no sentido de orientar organizações populares para criar mobilizações reais que 

gerem mudanças tanto de problemas locais e específicos como uma mudança macro da 

sociedade. Acaba sendo um simulacro da luta cidadã e da participação popular na tomada de 

decisão na solução de seus problemas e anseios, no sentido que a divulgação de uma luta 

cidadã e a possibilidade de aparecer na TV se torna mais atraente que a própria luta em si e as 

transformações desejadas. 

Controle de Qualidade – Apresentado por Danilo Gentili. O quadro busca atestar a 

qualidade dos deputados federais eleitos pelo povo, devendo eles responderem a perguntas 

sobre notícias ligadas ao Governo Federal publicadas nos jornais. O quadro revela o perfil 

político nacional pelas atitudes dos parlamentares diante da equipe do CQC: enquanto alguns 

procuram fugir das câmeras, boa parte dos que aceitam responder demonstram desconhecer os 

assuntos tratados. 

CQTeste – foi um quadro apresentado principalmente por Rafael Cortez, tem por 

intenção supostamente testar a inteligência das celebridades. Cinco perguntas são feitas pelo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Cortez
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repórter e o entrevistado tem 300 segundos para responder; a cada resposta certa, o 

cronômetro é parado; para as respostas erradas, 60 segundos são descontados do tempo; os 

segundos restantes depois da última pergunta equivalem ao coeficiente de inteligência do 

artista, segundo o quadro. Em 2012, substituindo o CQTeste, entrou o quadro Nemfu – 

apresentado por Felipe Andreoli. No quadro, uma celebridade é desafiada a acertar uma 

bolinha de tênis, a vários metros de altura, em dois baldes com água localizados no chão. O 

título do quadro faz uma referência a um palavrão. São quadros completamente voltados para 

o entretenimento, com conversas leves, com piadas entre o convidado e o repórter enquanto a 

pequena competição acontece. 

Top Five – Quadro do programa mostra cinco gafes, erros e situações cômicas não 

intencionais ocorridas na programação televisiva (algumas vezes vídeos da Internet) daquela  

semana. Os vídeos são escolhidos pela produção do programa, mas muitos são enviados como 

sugestão dos espectadores. É um dos quadros com maior repercussão entre a audiência do 

programa. 

 

3.6 Repercussões e Polêmicas 
 

Por trás do discurso ―politicamente incorreto‖ e da sua influência do Stand-Up, há 

uma agenda social, um trabalho de direcionamento da opinião pública. Por outro lado, usando 

o ―politicamente incorreto‖ o humorístico flerta com preconceitos vigentes na sociedade. A 

maioria dos integrantes são homens. Há apenas uma mulher, porém, em outros países onde o 

programa é veiculado, como Itália e Argentina, há mulheres na bancada. Em 2013 foi 

anunciada a contratação da humorista Dani Calabresa, que anteriormente participava dos 

programas Furo MTV e Comédia MTV, na MTV Brasil. 

Apesar de ter mulheres no elenco, há, mesmo em tom de brincadeira, um discurso 

sexista. Em quase todas as edições há piadas sobre homossexuais, negros, judeus etc. mas 

seus integrantes, sobretudo Marcelo Tas, afirmam categoricamente serem a favor das 

minorias. 

O CQC parece ter em toda a sua programação uma agenda, um discurso propondo 

novos padrões sociais, mas ao mesmo tempo carrega conceitos e preconceitos arraigados na 
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sociedade brasileira. O próprio Marcelo Tas, em entrevista dada à TV Folha
25

 em 17 de 

fevereiro de 2011, afirma que ele ―tem um trabalho grande, editorial, até ideológico, de defesa 

ideológica que é muito árduo‖. 

Essa defesa ideológica é manifestada nos momentos mais polêmicos do humorístico. E 

há um aproveitamento das repercussões por parte do programa, utilizando de sua penetração 

por meio da Internet, tornado-se foco de atenção da grande mídia e chamando a atenção para 

si, anunciando com antecedência alguns dos ―embates‖ entre os seus repórteres e políticos, 

como foi o caso de Danilo Gentili e os seguranças do então presidente do senado José Sarney. 

Esse evento foi noticiado por vários jornais, com as seguintes chamadas ―Repórter de 

humorístico diz que foi agredido por seguranças do senado‖ (Portal G1, das organizações 

Globo)
26

.; ―Danilo Gentili é agredido por seguranças de Sarney‖ (jornal Zero Hora)
27

; 

―#ForaSarney – Danilo Gentili é agredido por seguranças no Senado‖ (O Estado de S. 

Paulo)
28

. A cena da agressão foi espalhada por diversos sites, blogs e portais da Internet, 

disseminando a campanha no twitter #forasarney, não conseguindo, no entanto, alcançar seu 

objetivo. 

Outros momentos polêmicos envolvendo Danilo Gentili foram a expulsão do mesmo 

do Congresso Nacional, em abril de 2008; a agressão por guardas municipais em São 

Bernardo, ao gravar o quadro Proteste Já!, em 2010, e entre outros. 

Mas há o outro lado da polêmica, quando os repórteres do CQC passam de vítimas a 

agressores, como no caso da cantora Wanessa Camargo, que se sentiu ofendida ao saber que o 

humorista Rafinha Bastos, então da bancada do programa, ao vê-la grávida em uma das 

reportagens, no intuito de dizer que ela mesmo grávida estava desejável, disse a frase ― eu 

‗comeria‘ ela e o bebê, não estou nem ai‖. 

                                                        
25 PLUT, Adriana. Marcelo Tas: jornalismos com humor é a chave do meu DNA. O Estado de S.Paulo. 17 
fev.2012. Disponível em <http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-JORNALISMO-COM-HUMOR--A-
CHAVE-DO-MEU-DNA,131609,253,0.htm>. Acesso em: 24 mar.2013. 
26 BONIN, Robson. Repórter de humorístico diz que foi agredido por seguranças do Senado. G1. 1 jul.2009. 
Disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1215191-5601,00-
REPORTER+DE+HUMORISTICO+DIZ+QUE+FOI+AGREDIDO+POR+SEGURANCAS+DO+SENADO.html>. 
Acesso em: 24 mar.2013.  
27 DANILO Gentili é agredido por seguranças de José Sarney. Zero Hora. 1 jul.2009. Disponível em 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/cracknempensar/19,0,2564666,Danilo-Gentili-e-agredido-
por-segurancas-de-Jose-Sarney.html>. Acesso em: 24 mar.2013. 
28 #FORA Sarney – Danilo Gentili é agredido por seguranças do Senado. O Estado de S.Paulo. 1 jul.2009. 
Disponível em <http://blogs.estadao.com.br/link/danilo-gentili-lanca-o-pazmundial-e-agor/>. Acesso em: 
24 mar.2013. 

 

http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-JORNALISMO-COM-HUMOR--A-CHAVE-DO-MEU-DNA,131609,253,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARCELO-TAS-JORNALISMO-COM-HUMOR--A-CHAVE-DO-MEU-DNA,131609,253,0.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1215191-5601,00-REPORTER+DE+HUMORISTICO+DIZ+QUE+FOI+AGREDIDO+POR+SEGURANCAS+DO+SENADO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1215191-5601,00-REPORTER+DE+HUMORISTICO+DIZ+QUE+FOI+AGREDIDO+POR+SEGURANCAS+DO+SENADO.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/cracknempensar/19,0,2564666,Danilo-Gentili-e-agredido-por-segurancas-de-Jose-Sarney.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/cracknempensar/19,0,2564666,Danilo-Gentili-e-agredido-por-segurancas-de-Jose-Sarney.html
http://blogs.estadao.com.br/link/danilo-gentili-lanca-o-pazmundial-e-agor/
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 O caso rendeu um processo da cantora contra o humorista, e o afastamento deste do 

programa e, por fim, da emissora. 

... 

O programa CQC tem grande penetração junto ao público jovem e tem conquistado 

uma grande repercussão junto a outros programas televisivos e mesmo em outras mídias, 

devido ao seu estilo provocativo e muitas vezes confrontador frente aos poderes da sociedade, 

constituindo-se ele mesmo uma força social considerável que pode ser exercida para o bem da 

sociedade ou apenas para angariar mais audiência e anunciantes. 

 

3.7 Em tempo 
 

Em março de 2013, já no fechamento desta dissertação, o programa CQC estreou uma 

nova temporada. Algumas mudanças puderam ser observadas, como uma busca de maior 

profundidade jornalística em alguns momentos, como na reportagem sobre o atropelamento 

do estudante Vitor Gurmam, ocorrido em 2011. Na matéria, a atropeladora, que teve a carteira 

de motorista cassada, aparece dirigindo livremente. Outra matéria de cunho jornalístico foi a 

comparação entre as tragédias ocorridas no Japão em março de 2011 e na região serrana do 

Rio de Janeiro, no início do mesmo ano, e a recuperação das cidades afetadas nos dois países. 

Por outro lado, o programa investiu mais em dramaturgia e quadros cômicos, 

principalmente com a entrada da comediante Dani Calabresa, que parece ainda estar 

encontrando seu lugar no elenco. Destaca-se a rivalidade fictícia entre a até então única 

mulher do programa, Monica Iozzi e a ―novata‖. Na abertura do programa, as duas estão se 

arrumando no camarim e trocam alfinetadas; em outro momento, chegam a simular uma 

briga, até a entrada da humorista Sabrina Sato, do programa Pânico na Band, momento no 

qual Mônica e Dani se unem e passam a falar mal da outra, repetindo nesse esquete 

estereótipos sexistas de visão fútil das mulheres. No mais, o programa seguiu basicamente a 

estrutura já descrita neste capítulo. 
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―O humor não é um estado de espírito. 

Mas uma visão do mundo”. 
L. Wittgenstein, Aforismos, 1949 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

LIMITES E LIMITAÇÕES – HUMOR E INFORMAÇÃO 

 
Iniciamos este capítulo com a pergunta: quando a “notícia” tem, além da funç~o 

informativa, a funç~o de fazer rir, isso compromete a “verdade” que ela pretende 

transmitir? Ela segue sendo notícia mesmo assim?  

O humor em si não é ideológico, mas o uso que se faz dele o é. Portanto, a piada, a 

anedota e outras expressões do humor sempre são ideológicas, pois se constituem 

discurso e, de acordo com Mikhail Bahktin e Volochinov (1992), o discurso nunca é 

neutro. Conforme argumenta Vinícius Durval Dorne (2009), “devido { sua natureza 

social, torna-se impossível separar a palavra (discurso) do seu conteúdo ideológico”. 

Bakhtin e Volochinov (1992, p.123) afirmam que toda palavra é ideológica e, 

consequentemente, a utilização da língua está ligada a evolução ideológica. 

O humor para se manifestar requer um discurso, mas um discurso com suas 

particularidades. O humor pode ser um dos pontos mais marcantes de resistência ou 

assimilação cultural. 

Ri-se do que surpreende, do que está fora do lugar, do que é estranho. Ri-se do 

que é ridículo, feio e improvável. Ri-se do que é diferente. O humor não é inocente, ele 

faz vítimas, e por isso pode ser uma poderosa forma de imposição discursiva e cultural. 

Tomamos como exemplo uma esquete do programa TV Pirata, que foi ao ar nos 

anos noventa pela Rede Globo de Televisão. Nessa esquete há dois casais jantando em 

uma residência. À mesa conversam amenidades, como viagens feitas, momentos 
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passados juntos, etc., na saída os homens ficam dentro de casa e as mulheres se 

despedem e se beijam na boca. Os homens que ficam na casa fazem o mesmo, mostrando 

que na verdade são dois casais homossexuais. À época o estranhamento tornou a 

situação absurda, diferente e, portanto, risível, engraçada, porque não se concebia 

“normal” a existência de casais homossexuais. Mais do que a graça, a piada tinha o 

propósito de provocar, de escancarar uma realidade latente, escondida, mas presente na 

sociedade. Hoje, talvez a piada não funcionasse, embora ainda vivamos num período de 

intolerância, mas já com muitos avanços no que diz repeito às questões de gêneros e 

pluralidade sexual. 

Retomando as reflexões de Bakhtin, vemos uma correspondência da teoria 

linguística com a análise da recepção. Diz o autor: 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau desse ativismo seja bem diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do 
significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 
compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 
subseqüente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2003, p.271) 
 

Assim como na fala e no enunciado, os discursos midiáticos encontram 

correspondentes na audiência, uma audiência “prenhe de respostas”, emprestando a 

expressão de Bakhtin. As piadas contadas, o humor manifesto, precisam ser entendidos 

e apreendidos pela audiência, algo que vai além da simples linguagem, mas requer 

vivência (mesmo que virtual), pontos de pensamento comum, já que a associação é algo 

essencial para que o humor aconteça.  

Como um fenômeno cultural, o riso é um fenômeno social: 

Ele exige pelo menos duas ou três pessoas, reais ou imaginárias: uma que 
provoca o riso, uma que ri e outra de quem se ri, e também, muitas vezes, da 
pessoa ou das pessoas com quem se ri. É uma prática social com seus próprios 
códigos, seus rituais, seus atores e seu palco. (BREMMER & ROODENBURG, 
2000, p.65). 
 

O humor é fator de identidade cultural, pois requer uso de códigos comuns, não 

apenas linguísticos, mas culturais, de classe, de grupo, de vivência comum e referenciais 

próximos. Quando algum desses fatores falta, o humor falha, a graça não é entendida e 

não é aceita. 

O humor e o riso encontraram logo seu espaço nos meios de comunicação de 

massa: nos livros, por meio de textos jocosos; nos jornais, as charges demonstravam 
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quem eram os desafetos políticos dos editores. O rádio, como fonte de entretenimento, 

abriu espaço para as piadas e histórias, com a construção de personagens de contos e 

novelas; até chegar à TV e à Internet. 

E quando o humor invade o espaço jornalístico? Pode-se formular a ideia de que 

o discurso jornalístico caminharia por uma estrada e que o humorístico iria por outra 

totalmente diferente, mas, em algum ponto, essas estradas podem se cruzar. Já foi 

amplamente discutida em outras pesquisas, fóruns e seminários a questão da verdade, 

da veracidade e da visão objetiva pretendida pelo jornalismo. Há sempre um viés 

ideológico, uma interpretação da realidade e do fato 

É quase impossível ter-se um relato totalmente isento dos fatos e da realidade. 

Mesmo que haja uma busca ideal por isenção por parte do jornalista, este sempre estará 

envolto em um contexto maior que o influenciará, seja sua origem, sua educação, sua 

etnia, sua visão de mundo. 

Somando-se à questão da objetividade do jornalismo, da complexa construção da 

notícia, colocamos o fator humor. O humor, o que faz rir, nunca se pretendeu isento, 

muito pelo contrário, para se fazer rir há uma clara tomada de posição sobre o objeto, 

alvo da piada ou do comentário humorístico, visto que não se pretende demonstrar 

cientifica ou jornalisticamente o objeto, mas dele tomar algo que cause estranheza ou 

surpresa (elementos da comicidade), que seja diferente em relação ao sujeito e ao senso 

comum. 

Esta diferença já é, em si, uma tomada de posição em relação ao objeto-alvo da 

piada, seja um fato, uma pessoa ou uma circunstância, é o que torna determinada 

situação ou pessoa risível, engraçada. No documentário lançado em dezembro de 2012 e 

veiculado pela TV Câmara, O Riso dos Outros, de Pedro Arantes, o comediante Danilo 

Gentili afirma que “toda piada tem um alvo, n~o existe piada sem alvo” e na sequência, o 

cartunista André Dahmer completa “o humor precisa de uma vítima”. Porém, essa 

tomada de posição não precisa necessariamente ser negativa. Como exemplo, em outro 

depoimento no mesmo documentário, o produtor Gabriel Groswald diz: 

O humor do qual mais gosto, é o que não ri da vítima, mas do carrasco, mas 
este é um processo, é um trabalho do comediante, tem que ver com a ideologia 
do comediante. Eu vejo comediantes que riem, por exemplo, dos pobres, e não 
é algo que eu goste, porque se está rindo do pobre e não me parece que seja 
justo. (O RISO dos outros, 2012) 
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O humor, como parte da vida, tem influência do grupo que o pratica e está 

presente na cotidianidade, na formação do ser social. Quando Agnes Heller discute a 

cotidianidade e a História, podemos perceber que a construção do humor, do engraçado, 

está relacionada à questão da cotidianidade, pois é nela que se constroem o conceito do 

que se é “normal”, ou seja, do que est| de acordo com a norma, do que n~o interrompe 

nem tem uma incursão mais profunda no fluxo da cotidianidade. Heller (2000, p.33) nos 

fala sobre a “assimilaç~o das coisas (a assimilaç~o do domínio da natureza e das 

mediações sociais)” como indício de amadurecimento do indivíduo. A assimilaç~o dessas 

mediações sociais está presentes no entendimento da piada, na qual vai se refletir os 

valores assimilados do grupo ou grupos aos quais os indivíduos pertencem, pois para ter 

sentido, para “funcionar”, seja pelo estranhamento ou pela identificaç~o, o humor 

necessita estar repleto de elementos da cotidianidade. 

No caso do programa estudado, essa cotidianidade está relacionada às 

comunidades de apropriação, aos grupos de convivência, que encontram nos produtos 

culturais que consomem os filtros para a sua visão de mundo. Com um olhar global 

sobre o programa CQC, identificamos em seu discurso uma tendência autoritária, 

normativa, ditando normas de comportamento, muito própria do meio televisivo, com 

uma proposta de construção de uma visão de sociedade. A audiência é composta, em sua 

maioria, por jovens. Mesmo tendo uma fala contra o chamado posicionamento 

“politicamente correto”, que seria uma forma de limitar a liberdade individual e 

liberdade de expressão, o programa assume, em muitos momentos, essa mesma postura 

“politicamente correta”, ao fazer sua crítica { sociedade e suas celebridades, seus 

políticos e até aos cidadãos comuns, procurando apontar o certo e o errado da sociedade 

e da cultura, tomando posicionamentos políticos e sociais. 

O programa aparenta ter uma crítica ao sistema hegemônico; mas, atrelado a 

várias empresas anunciantes, não chega a um maior aprofundamento crítico em suas 

matérias. Segundo informações do site do jornal Meio&mensagem29, a temporada 2013 

do CQC se inicia com dez anunciantes que desejam ter suas marcas vinculadas à atração 

humorística. 

São anunciantes de grande peso comercial: Volkswagen, Olympikus, Kaiser, 

Tridente/Bis, CNA, Pepsi, Ponto Frio, Santander, Gillette e Colgate. Ainda, segundo o 

                                                        
29 SACCHTIELLO, Bárbara. CQC 2013 tem dois novos anunciantes. Meio&mensagem. 12 mar.2013. 
Disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/03/12/CQC-2013-
tem-dois-novos-anunciantes.html#ixzz2OF1f7nxQ>. Acessado em: 24 mar.2013. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/03/12/CQC-2013-tem-dois-novos-anunciantes.html#ixzz2OF1f7nxQ
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/03/12/CQC-2013-tem-dois-novos-anunciantes.html#ixzz2OF1f7nxQ
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jornal, o valor oficial da cota máster de patrocínio (adquirida pela Kaiser) é de R$ 52 

milhões. As demais cotas de patrocínio (de Trident/Bis e Volkswagen) têm valor de 

tabela de R$ 33,8 milhões. Já o Top Five, cuja cota foi comprada pela Pepsi, tem valor de 

tabela de R$ 26,6 milhões, enquanto o toque de 5 segundos da abertura (da CNA) custa 

R$ 18 milhões. 

São valores monetários importantes, tanto para o programa quanto para a 

emissora. A questão é de tamanha relevância, que jornais e revistas, como Folha de S. 

Paulo30, Revista Quem31 e o Portal Imprensa32 noticiaram que o principal motivo da 

saída de Rafinha Bastos foi a pressão dos anunciantes. Ou seja, de alguma forma há a 

possibilidade de pressão das marcas sobre o conteúdo do programa, e certamente isso 

está em mente, se não dos repórteres, pelo menos da direção do CQC. Além da mistura 

de jornalismo e humorístico, o CQC é, sobretudo, produto comercial. 

Ainda há outros fatores que contribuem para a carência de maior profundidade 

na abordagem de certos assuntos, como a escolha das pautas. Os temas nem sempre têm 

relevância jornalística, mas são matérias de entretenimento, que agradem ao público. 

O tempo para desenvolvimento dos assuntos mais “sérios” é outro fator que 

influencia na “leveza” no aprofundamento jornalístico do CQC. Nos programas das TVs 

comerciais, a procura pela audiência e, baseado nesta, a presença dos anunciantes é de 

importância vital. O CQC tem a tarefa de cativar um público no final da noite numa 

segunda-feira, num programa com cerca de uma hora e quarenta minutos. Em média, há 

7,75 matérias por programa, o que dá aproximadamente 4 minutos e 45 segundos por 

matéria. É certo que algumas matérias e quadros têm maior tempo, como o Proteste Já, 

mas no geral, as matérias são rápidas, ágeis e, portanto, não têm tempo para um 

desenvolvimento maior ou busca de profundidade. 

Como programa híbrido, o CQC procura informar e entreter, com a presença de 

diversos quadros cômicos e da cultura Stand-up. A formulação, o entendimento e a 

reação à piada ou à brincadeira muito têm a ver com essa assimilação cultural, mas ela 

                                                        
30 RONALDO e marido de Wanessa Camargo ameaçam tirar anunciantes do CQC. Folha de S.Paulo. 4 
out.2011. Disponível em <http://f5.folha.uol.com.br/televisao/985110-ronaldo-e-marido-de-wanessa-
ameacaram-tirar-anunciantes-do-cqc.shtml>. Acessado em: 24 mar.2013. 
31 RONALDO e marido de Wanessa Camargo ameaçam tirar anunciantes do CQC.  Quem. 4 out.2011. 
Disponível em <http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI270238-9531,00.html>. Acessado 
em: 24 mar.2013. 
32Disponível em RAFINHA Bastos e afastado por pressão de anunciantes. Portal Imprensa. 4 out.2013. 
<http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/44879/rafinha+bastos+e+afastado+por+pressao+de+
anunciantes/>. Acessado em: 24 mar.2013. 

http://f5.folha.uol.com.br/televisao/985110-ronaldo-e-marido-de-wanessa-ameacaram-tirar-anunciantes-do-cqc.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/985110-ronaldo-e-marido-de-wanessa-ameacaram-tirar-anunciantes-do-cqc.shtml
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI270238-9531,00.html
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/44879/rafinha+bastos+e+afastado+por+pressao+de+anunciantes/
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/44879/rafinha+bastos+e+afastado+por+pressao+de+anunciantes/
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/44879/rafinha+bastos+e+afastado+por+pressao+de+anunciantes/


 99 

não é determinante, cabe ao indivíduo sua própria interpretação e suas escolhas morais, 

pois, como nos ensina Agnes Heller (2000, p.39), “a vida cotidiana est| carregada de 

alternativas, de escolhas” que podem ser totalmente diferentes do ponto de vista moral, 

por isso a subjetividade do humor está atrelada a essas alternativas da cotidianidade. 

Porém, as possibilidades interpretativas estão vinculadas, ou melhor, calcadas na 

cultura e no social, pois vivem e se desenvolvem inseridas nesses campos, e nunca fora 

ou independente deles. 

Em alguns momentos o CQC traz um humor que causa estranheza, pois rompe, de 

certo modo, com a matriz cultural e humorística brasileira, que busca mais formas 

indiretas, de caricaturas, para abordar assuntos políticos e da sociedade. Veja-se os 

programas televisivos de Chico Anysio e Jô Soares, ou mais recentemente o Casseta e 

Planeta. Nesses programas haviam referências óbvias a políticos e personalidades, mas 

sempre pela via da caricatura, da imitação. Mesmo nos jornais impressos que buscavam 

o riso como forma de expressão, crítica ou desagravo, tendo como exemplo marcante o 

jornal O Pasquim, não havia uma abordagem direta, mas sutil, sagaz, mesmo porque sua 

publicação iniciou-se à época da ditadura militar, com grande repressão e censura. 

Ficou na memória coletiva do Brasil essa matriz humorística, e o CQC, em muitas 

de suas expressões humorísticas, segue outras matrizes: a estadunidense, com o Stand-

up, muito mais combativa, com referências diretas e cruas, sem meio-termos; e uma 

matriz argentina, de onde se origina o formato do programa, também mais engajada e 

crítica politicamente. Talvez esses fatores tenham contribuído para que o humorístico 

tenha sido celebrado como algo novo e diferente à época da sua estréia na TV brasileira. 

A crítica social e política, por meio do riso, sempre foi ponto em comum em várias 

culturas. Porém, o humor pode ser uma ferramenta para demonstrar as distorções da 

sociedade e denunciar injustiças? Pode auxiliar no processo de transformação e 

desenvolvimento da autonomia do sujeito social e sua história? Agnes Heller propõe 

dois tipos de atividade humana, em relação à cotidianidade e à história: 1) a da 

particularidade, do dia a dia; 2) o humano genérico, capaz de feitos únicos e 

transformadores, expresso por grandes atos ou mesmo obras artísticas, reflexões e 

descobertas científicas, atos heróicos etc. Há elementos e possibilidades de ambos os 

tipos, em todos os seres humanos, mas só alguns, de fato, chegam à plenitude da ação no 

campo do humano genérico. No dia a dia podemos ter pequenos rompantes de ação 

nesse campo. Nessa perspectiva, Heller, citando Lukács, descreve sobre o artístico e 
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sobre a reflexão científica como formas possíveis de romper com a tendência 

espont}nea do pensamento cotidiano, voltado ao “EU” individual-particular, tomando 

como exemplo a arte, que pode realizar tal processo devido ao seu processo de 

autoconsciência e acesso à memória da humanidade. (HELLER, 2000, p.43). Guardadas 

as devidas proporções, o humor, elevado à categoria de arte, não poderia levar a esse 

“rompimento da tendência espont}nea do pensamento cotidiano” e levar o indivíduo a 

outra categoria de reflexão? Acreditamos que sim, que o humor pode ir além de um 

efeito catártico pessoal e limitado e, juntamente com outros elementos culturais, gerar 

reflexão profunda, uma visão mais ampla da sociedade e motivar para ações concretas 

de libertação e transformação. 

Com possibilidades de humor e jornalismo, reflexão e entretenimento, o CQC 

parece padecer dessa esquizofrenia, por não se definir diretamente como híbrido, tendo 

momentos de critica e reflexão, questionamentos sérios sobre a classe política e a 

sociedade, e momentos repletos de clichês e piadas com palavrões, preconceitos e 

críticas vazias que não fogem ao senso comum. Esta incoerência, de fato, faz parte do 

esquema maior da mídia, da cultura da mídia, evocando Kellner, que explica, como já 

mencionamos nesta dissertação, que é um esquema industrial, num modelo de produção 

feita para o público, ou a massa. É uma cultura comercial, como exemplificamos 

anteriormente, com uma presença atuante dos anunciantes não apenas nas questões 

financeiras, mas com peso sobre assuntos e abordagens dos produtos midiáticos. 

Os principais alvos das matérias dos chamados repórteres do programa são as 

celebridades, mas, sobretudo, a classe política, mas também temas da atualidade, enfim, 

um programa que pretende falar sobre “tudo”. Como é bem próprio do universo 

televisivo, o CQC trabalha com a agenda social, com as repercussões dos fatos da semana, 

que alimentaram os noticiários e a programação dos meios de comunicação. Trata-se de 

um programa de atualidades, que reflete a pauta social e nela se reflete, em uma relação 

de espelhamento. A seleção e o tratamento dos temas seguem critérios de atratividade, e 

n~o de “noticiabilidade”, como se d| no campo do jornalismo. Os escândalos políticos e a 

coluna social são temas recorrentes; as personalidades já bem reconhecidas pelo público 

e os bordões populares que se espalham pelas redes sociais e pelas ruas são repetidos à 

exaustão. O programa explora assim o já conhecido e certas fórmulas de sucesso. Pouca 

inovação, pouco inusitado. Bem na linha do padrão televisivo brasileiro, o programa 

conduzido por Marcelo Tas permanece em uma zona de conforto.  
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Mesmo assim, o programa tem lampejos de crítica e permite algum nível de 

conscientização. Cabe lembrar que o humor, como manifestação cultural tem um 

enorme potencial de questionamento e subversão. Aliás, a lógica do humor é 

essencialmente subversiva, porque procura inverter os valores para produzir o efeito 

cômico. O CQC parece arrojar muito pouco nessa direção.  

Os slogans do CQC - “o programa da família brasileira”, “seu resumo semanal de 

notícias” e “eles est~o { solta, mas nós estamos correndo atr|s” – reforçados muitas 

vezes pelo apresentador Marcelo Tas, demonstram uma espécie de onipotência e de voz 

da verdade requerida por seus protagonistas, ainda que seja apenas mais um programa 

entre tantos da TV aberta no Brasil. 

Portanto, podemos perceber que, com toda a pretensão crítica e independência, o 

CQC participa da lógica da cultura da mídia, tendo dentro do próprio programa, na 

chamada das matérias, merchandising de vários produtos como cervejas, refrigerantes, 

bancos etc. nos quais os próprios personagens são os protagonistas das publicidades 

veiculadas dentro do programa. Ou seja, não apenas o CQC, mas seus protagonistas têm 

vínculos comerciais e associam suas imagens aos anunciantes. E até mesmo a crítica 

política que ali existe, por vezes perde sua intensidade pela sequência de quadros que 

mescla assuntos de diferentes grandezas. A característica mais marcante do programa é, 

sem dúvidas, o entretenimento.  

Nas ações de merchandising do programa, há um acordo entre o desejo do 

anunciante (audiência e veiculação de sua marca ao programa e seus personagens) e a 

proposta do programa de, além de fazer rir, de alguma forma transformar, ou pelo 

menos gerar conscientização na sociedade. Os membros da bancada do programa têm 

incentivado alguns movimentos na sociedade, como uma campanha iniciada no Twitter 

pela renúncia do presidente do Senado José Sarney, em 2009, em decorrência de 

matérias do jornal O Estado de S. Paulo, denunciando atos secretos no Senado e 

favorecimentos de parentes. Ou a campanha Não Foi Acidente 

(www.naofoiacidente.org), um movimento iniciado por pais de vítimas fatais de 

motoristas embriagados, que busca maior rigor nas leis de trânsito por meio de um 

abaixo-assinado virtual. O CQC apóia amplamente essa campanha, mas, ironicamente, 

observa-se que após a veiculação da campanha, geralmente durante a fala dos 

integrantes da bancada, muitas vezes entra a vinheta ou a propaganda da marca de 

cerveja anunciante do CQC. 
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Há vinhetas nas quais os protagonistas estão em um bar e escolhem alguém do 

grupo para não beber, pois será o motorista, numa tentativa de fazer a propaganda sem 

perder o teor de responsabilidade, tanto do anunciante quando dos integrantes do CQC. 

Essa interação anunciantes/programa procura firmar a imagem de diversão e 

responsabilidade, mensagem perseguida constantemente pelo CQC. 

 

4.1 A questão de gênero, etnia e sexualidade 
 

A apresentação do CQC em seu site diz que o programa pretender ser conhecido 

“pela irreverência, acidez e humor inteligente”. Mesmo com essa pretens~o, o programa, 

muitas vezes, cai nos mesmos vícios predominantes na programação televisiva, vistos 

em vários outros programas humorísticos, dos quais o CQC tenta ser contraponto. 

Com um pretenso discurso politizado percebe-se no CQC a posição hegemônica 

da figura masculina e branca, tanto na composição dos apresentadores como na equipe 

de redaç~o. A única mulher na equipe de “repórteres” até 2012, Mônica Iozzi, foi incluída 

no programa por meio de um concurso. Todos os repórteres e a bancada são pessoas de 

pele branca e, quando há alguma referência de etnia, aparece no fato de dois membros 

terem o cabelo crespo, muitas vezes chamado de “cabelo ruim” (bom seria o cabelo liso, 

de pessoas brancas) e um dos ex-apresentadores, Rafinha Bastos, ser de ascendência 

judaica. Na redação e produção, formada por uma equipe de doze pessoas, há uma única 

mulher, Adriana Alves, que cuida das pautas. 

A porcentagem de tempo em que alguma mulher é protagonista ou tem voz no 

programa é consideravelmente menor. De 25 matérias contadas em duas semanas, em 

agosto de 2012, apenas 4 mostram a mulher como protagonista, dessas quatro matérias, 

3 a repórter Mônica Iozzi está à frente e apenas em uma a pessoa entrevistada é mulher, 

com direito a voz e opinião de fato. 

O programa mostra uma ambiguidade, com discursos ora progressistas, ora 

conservadores, num híbrido de jornalismo, humorístico e reflexão. Essa busca de uma 

visão crítica da sociedade, procura, no conceito de Castoriadis (1987), romper a clausura 

e apontar para a abertura da sociedade com a construção de cidadãos autônomos, 

porém envoltos na cultura e no imaginário dessa mesma sociedade. 

Segundo Castoriadis, o imagin|rio é um “sistema de interpretaç~o do mundo”, 

portanto seus atores acabam por representar essa visão de mundo impregnada com 
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todos esses valores, ou, retomando Douglas Kellner, os discursos da cultura midiática 

abarcam “v|rios discursos, posições ideológicas, estratégias narrativas, construç~o de 

imagens e efeitos  que raramente se integram numa posiç~o ideológica pura e coerente” 

(2001, p.123).  

No imaginário midiático, reforçado há anos pelos programas de TV, a mulher 

ainda é ou objeto decorativo ou uma protagonista menor, de segunda classe, assim como 

o negro tem certos lugares predefinidos e o gay ser| aceito como algo “alegre e 

engraçado”, mas distante, caricato, com lugar em certos programas da TV, no carnaval, 

mas n~o no dia a dia da sociedade. Para merecer atenç~o, a mulher precisa ser “gostosa”, 

ter atributos físicos que agradem ao homem, senão será apenas uma caricatura, algo um 

tanto repulsiva, grotesca, mas que serve ao riso. Da mesma forma, o negro de destaque 

será o jogador de futebol ou o cantor de samba ou pagode, os demais serão assalariados, 

subalternos, ou moradores da periferia. 

O pensador francês Michel Maffesoli afirma, em entrevista dada à revista 

FAMECOS, que cultura e imagin|rio têm proximidade e se relacionam, e diz que “o 

imaginário não se reduz à cultura. Tem certa autonomia. Mas, claro, no imaginário 

entram partes de cultura” (2009, p.1). Ent~o cultura e imagin|rio se completam e se 

modificam mutuamente. A construção cultural do imaginário da mulher na sociedade 

brasileira, assim como a do negro, do gay, do nordestino, resiste mesmo ante às 

mudanças sociais, como a abertura do mercado de trabalho e a ocupação simbólica de 

espaços sociais. 

Se nossa maneira de ver as coisas é nossa maneira de viver, nossa forma de 

humor também não seria nossa maneira de ver as coisas? E se esse humor chamado de 

grotesco, baixaria, deselegante, tem ganhado espaço e apoiadores na sociedade, não 

seria hora de prestar atenção a essa demanda, que procura, no deboche escrachado 

subverter valores sociais que já não são aceitos ou, na pior das hipóteses, reverter 

conquistas, usando o humor para expressar desejos conservadores? 

Tomemos como exemplo o papel da repórter Mônica Iozzi no CQC, que vem 

demonstrando, ano a ano, pequenas transformações, às vezes bem sutis, no seu formato, 

mas poucas em seu discurso. Diferente da figura da mulher, apresentada na maioria dos 

humorísticos da televisão brasileira, Iozzi não usa roupas sensuais ou mostra seus 

atributos físicos. Ela usa, como todos os membros do CQC, um terno preto, com corte 

bem masculino, no qual as formas femininas da repórter parecem se esconder. Esse fato 
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é interessante, pois procura mostrar que ela é “t~o competente que parece um homem”, 

porém pode demonstrar que para competir de igual para igual a mulher deve se 

desvencilhar de toda a feminilidade e agir como homem, tanto que para se impor em seu 

papel, muitas vezes a mulher do CQC precisou manter uma postura mais dura que seus 

colegas. Podemos observar isso em suas entrevistas em Brasília, onde Mônica tenta 

entrevistar políticos e questionar sobre questões da atualidade.  

Enquanto com os homens do CQC as respostas são duras e contundentes, com a 

mulher do CQC pudemos perceber tratamentos como “minha querida”, “você é t~o 

bonita, n~o precisa fazer isso”, “minha flor”, como forma de galanteio e de se desviar das 

questões. Notamos que com os homens há uma tendência a um embate ou, em alguns 

casos, uma empatia, um companheirismo. Já com a mulher há uma reação mais 

condescendente, termos mais brandos, muitas vezes quase infantis. Como exemplo 

desse tratamento diferenciado, o então candidato a governador de São Paulo, José Serra, 

em uma coletiva de imprensa em agosto de 2010, elogiou a repórter e disse “ainda bem 

que trouxeram você”. 

A nova integrante, a partir de 2013, a humorista Dani Calabreza, apareceu em 

fotos de divulgação com uma saia, mas ainda com camisa masculina e gravata.  

Mesmo frente aos movimentos feminista e às conquistas das mulheres em vários 

setores, ainda há a cultura sexista no Brasil. Há uma caminhada para a transformação da 

imagem da mulher não mais apenas como a mãe, a gostosa ou a dona de casa, mas como 

uma pessoa autônoma, portadora de igualdade de direitos, e dona de sua própria 

história. Também a figura masculina poderia libertar-se da posição rígida de provedor, 

forte e infalível, buscando semelhante autonomia. Ambos, homens e mulheres, podem 

ter papel transformador da sociedade. 

A presença de uma mulher no quadro de repórteres trouxe certos benefícios 

comerciais ao programa. A partir da entrada de Iozzi, os merchandisings dentro do CQC 

passaram a conter produtos para mulheres, como maquiagens e utilidades domésticas. O 

curioso é que tais alterações revelam, a face conservadora da publicidade em geral, na 

qual as mulheres ainda são as únicas responsáveis pela limpeza da casa, cuidados com 

as roupas; enfim, a dona de casa. 

Mais uma vez o programa revela um discurso ambíguo, ao mesmo tempo 

progressivo, defensor dos direitos das mulheres, da igualdade, mas ao mesmo tempo 

criando piadas sexistas, como as muitas referências do “teste do sof|” supostamente 
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feito por Iozzi para entrar no programa, ou seja, nas piadas ela estaria no CQC por ter 

aceitado fazer certos favores sexuais a Marcelo Tas, o “chefe” de todos. 

Podemos verificar também a questão da sexualidade. Com respeito a gênero, 

sempre é ressaltado que o homem que tem v|rios relacionamentos é o “pegador”, visto 

como algo positivo e próprio do “macho”. Rafinha Bastos, quando integrava o elenco, 

usava o termo “comi muito” quando surgia o nome de alguma celebridade do sexo 

feminino, seguido de risos pelos outros integrantes, numa aceitação de uma piada 

própria do mundo masculino. Dessa piada viciada saiu toda a questão com a cantora 

Wanessa Camargo, assunto já abordado anteriormente nesta dissertação. 

 Quando são as mulheres que têm ou tiveram muitos relacionamentos, ainda há a 

associação às questões morais, a termos como devassidão e associação com prostituição 

e outros termos negativos. Em maio de 2009, num ato falho ao vivo, Marcelo Tas 

chamou as integrantes do grupo musical Sexy Dolls de prostitutas. Elas são, na verdade, 

atrizes pornô, e entraram com processo contra o CQC, ganhando a ação movida. Chegou-

se a veicular a possibilidade do programa ser gravado para evitar tais erros, mas após 

dois programas, a ideia foi descartada. 

Quanto à homossexualidade, embora o apresentador Marcelo Tas tenha 

proclamado que o programa é simpatizante das causas GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e 

transexuais), mostrando inclusive uma foto de sua filha que vive no EUA, que é lésbica, 

as piadas do senso comum estão presentes a todo momento. Homossexuais são 

apresentados nas piadas como “afrescalhados” e afetados, pessoas desejosas por sexo a 

toda hora e sem profundidade intelectual. Mas mais uma vez mostrando ambiguidade de 

discursos, o programa chamou a atenção da sociedade ao entrevistar o deputado carioca 

Jair Bolsonaro, que é conhecidamente contrário aos direitos GLBT. O programa 

aproveitou de um suposto engano do deputado, ao ser perguntado pela cantora Preta Gil 

se seu filho casaria com um negro. O deputado respondeu que seus filhos eram bem 

educados e jamais se ajuntariam com pessoas desse tipo. Após uma grande repercussão 

negativa, o deputado afirmou ter entendido que ela havia perguntado se seu filho se 

casaria com um gay. O CQC procurou explorar ao máximo essa polêmica. 

Rafinha Bastos, que é de origem gaúcha, fazia constante referência a uma 

brincadeira conhecida, sobretudo nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, de que há 

muitos homossexuais no Rio Grande do Sul, uma reaç~o { autoafirmaç~o da “machesa” 

presente na cultura gaúcha. Marco Luque, outro integrante da bancada, frequentemente 
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imita “uma bichinha”, como ele diz, com afetamento de voz e de gestos. Nessa linha, há 

constantes brincadeiras entre os membros da bancada sobre a sexualidade uns dos 

outros. 

Por algumas temporadas, principalmente nos anos 2009 e 2010, o CQC 

aproveitou-se das situações geradas dentro do próprio programa e as que seus 

repórteres causavam fora do programa, como comentário e piadas polêmicas nas redes 

sociais da Internet e declarações em entrevistas ou shows de Stand-up. Em 22 de junho 

de 2010, Danilo Gentili sofreu agressões da guarda municipal de São Bernardo do 

Campo. Antes do programa ir ao ar, alguns integrantes, como Marcelo Tas, Oscar Filho e 

o próprio Danilo Gentili fizeram comentários em suas contas no Twitter e algumas cenas 

foram mostradas nas chamadas do programa durante a semana. 

O CQC buscou enfrentar muitas polêmicas de maneira competente, já que seus 

produtores conseguiam espetacularizar, com teasers33 na internet e publicidade na 

televisão, acontecimentos nos quais seus integrantes foram vítimas de agressão. Esse foi 

o caso do empurrão que um dos seguranças do presidente do senado, senador José 

Sarney deu no repórter Danilo Gentili, ou quando esse mesmo repórter foi agredido por 

policiais militares ao denunciar uma situação de risco em uma escola em São Bernardo 

do Campo. 

Mesmo em situações nas quais o programa lança luzes sobre abusos de poder e a 

falta de liberdade de expressão, há uma busca maior pelo entretenimento, pela risada, 

com certo esvaziamento da crítica original que se apresentava. É a sociedade do 

espetáculo em ação, conforme o conceito de Debord, e que Kellner explicita dessa 

maneira: 

A economia baseada na internet permite que o espetáculo seja um meio de 

divulgação, reprodução, circulação e venda de mercadorias. A cultura da mídia 

promove espetáculos tecnologicamente ainda mais sofisticados para atender às 

expectativas do público e aumentar seu poder e lucro. As formas de entretenimento 

invadem a notícia e a informação, e uma cultura tablóide, do tipo 

infoentretenimento se torna cada vez mais popular. (KELLNER, 2004, p.2) 

 
Inicialmente procurando colocar seus repórteres como “gente como a gente”, com 

pontos de vista banais, que representassem as expectativas e ansiedades da pessoa 

comum diante do mundo das celebridades, as abordagens se estruturam com 

brincadeiras infantis e procurando mostrar bom humor. Mas a espetacularizando as 

                                                        
33 Uma técnica de marketing para gerar curiosidade e chamar a atenção sobre determinado assunto, 
produto, pessoa etc. 
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polêmicas, reforçando imagens de agressão contra seus repórteres e denúncias de 

censura por meio de liminares na justiça, o CQC procura transformar seus repórteres-

comediantes em heróis e defensores da liberdade e dos direitos. 

A princípio a audiência respondeu positivamente, pois esperava a possibilidade 

de ver ao vivo novas piadas e declarações ousadas mas, aos poucos, os anunciantes 

começaram a não se sentirem confortáveis em associar as suas marcas a tais polêmicas e 

situações constrangedoras. O programa não conseguiu capitalizar para si todas as 

polêmicas de maneira positiva. Piadas consideradas de mau gosto feitas por Rafinha 

Bastos tiveram forte reação do público e da classe artística e rendeu ao comediante 

ações na justiça e seu afastamento da bancada do programa, causando uma divisão 

interna dificilmente disfarçada pelos integrantes do grupo. Neste caso não houve 

qualquer manifestação pública dos membros do CQC, exceto alguns vídeos postados por 

Oscar Filho, o próprio Rafinha Bastos e Danilo Gentili, brincando com situação. Este 

último, inclusive, é sócio de uma casa de Stand-up Commedy com Bastos, o Comedians, 

em São Paulo. Do programa não houve nenhuma declaração oficial, permanecendo o 

silêncio 

O CQC decidiu mudar o tom das piadas e brincadeiras, em parte também por 

pressão da emissora, quando começaram a surgir novos processos judiciais. 

 

4.2 Construção do imaginário social 
 

Não é possível estar dentro de um contexto sociocultural e não ser interagir com 

ele. Essa realidade é expressa no CQC, sejam pelas manifestações das mesmas visões de 

mundo, preconceitos e discursos observados na sociedade, seja pela presença da 

publicidade dentro do programa, que pode influir na pauta e em questões políticas e 

comerciais que vão além do programa. Colocado isso, percebemos no discurso do CQC 

um desejo de transformação social, mesmo com as formas de limites descritos acima. 

Ao final de cada programa, Marcelo Tas diz a seguinte frase: “eles est~o { solta, 

mas nós estamos correndo atr|s” fazendo referência sobretudo { classe política e 

colocando o programa como uma espécie de observatório. Também há alguns quadros 

que, de maneira até simplória, buscam demonstrar uma “vigil}ncia” aos políticos 

brasileiros, como o Controle de Qualidade no qual o repórter do programa faz perguntas 

a deputados federais, senadores e ministros sobre os temas mais comentados na 
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imprensa durante a semana, sobretudo sobre assuntos políticos e econômicos, mas 

também questões simples de geografia ou língua-portuguesa. O objetivo é demonstrar o 

despreparo ou o pouco caso do político brasileiro aos assuntos de interesse geral. Outro 

quadro é o Proteste Já, no qual são mostradas situações de descaso do poder público ou 

de empresas privadas para com o cidadão, sejam imóveis pagos, mas não entregues ou 

ruas sem iluminação ou sem asfalto. 

Em ambos os quadros há a intenção de chamar a atenção do público para seus 

direitos, porém reforçam conceitos negativos, já presentes no imaginário nacional, que 

pode gerar um sentimento de incapacidade no cidadão, ao invés de uma conscientização 

crítica. 

No senso comum, os políticos são corruptos e só pensam em si. No quadro 

Controle de Qualidade a rápida abordagem e as perguntas capciosas não dão tempo de se 

perceber se a pessoa abordada teve um esquecimento momentâneo, ao qual todos 

estamos sujeitos, ou se houve realmente indiferença ou falta de interesse a respeito do 

assunto levantado. Essa abordagem do CQC leva a entender que todos os políticos são 

assim, e os que acertam as questões são espertalhões. Não há saída possível. Em 

momento algum há uma demonstração do que seria um bom político, mas reforça-se a 

ideia generalizada de que todos os políticos estão em seus cargos apenas para cuidarem 

de seus interesses particulares. 

Raramente são mostradas propostas e ações positivas. Por esse viés, construir 

um perfil de um político adequado ou incentivar um jovem a entrar efetivamente na vida 

política do país parece equivocado. Os “bons” n~o v~o querer enveredar por esse 

caminho e quem o faz, entra taxado como interesseiro. Não há espaço para ideologias, 

utopias e desejos de mudança. 

Da mesma forma, o quadro Proteste Já reforça essa noção de abandono do poder 

público e das relações maquiavélicas das empresas privadas. De fato, os casos veiculados 

são situações reais de injustiças e acreditamos ser algo positivo a busca de soluções por 

parte do programa, porém essas soluções são pontuais e apenas para os casos 

apresentados na televisão. 

Apesar das falas dos apresentadores de que o povo precisa se mobilizar, não o 

apresenta como protagonista, mas como vítima, como se as pessoas precisassem da 

intervenção de alguém da televisão, mais forte do que elas, para a resolução dos seus 

problemas. O mesmo ocorre em outros programas televisivos, que, na intenção de 
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ajudar as pessoas, acabam por fazer mero assistencialismo, colocando-as  em papel de 

passividade. 

Apesar de uma pretensa chamada à conscientização e à quebra da alienação 

política e social, o CQC acaba por ter uma postura paternalista, mostrando o povo como 

vítima da situação, mas sem indicar efetivamente possibilidades de mobilização e 

autonomia. Das matérias em que pessoas comuns são sujeitos ativos, como um quadro 

que comparava comportamentos de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo em 

situações cotidianas (como jogar lixo na lixeira, devolver uma carteira perdida), e 

mesmo em outras matérias, o pressuposto é que o brasileiro é “malandro”, ainda quer 

ter vantagem em tudo e não tem consciência cidadã. 

De forma geral, o CQC revela a imagem de um país que necessita ser revisto e 

aponta a falta um projeto de nação. Não há no programa, de forma mais efetiva, um 

chamado de consciência cidadã com reais pretensões de transformação social. Apenas 

ensaios e ações pontuais. José Luiz Adair Prado argumenta que 

A mídia não busca somente informar, mas construir, por meio de várias 

estratégias comunicativas, mapas cognitivos para seus leitores, orientando-os 

para a ação e dirigindo suas formas de ler, situando-os performativamente em 

certas posições de sujeito enquanto enunciatários (PRADO, s/d. p. 6). 

 

E acrescenta que 

A construção das identidades no mundo globalizado se dá de modo muito 

diverso daquele da modernidade. Ao invés de identidades centradas, a mídia 

passa a construir identidades em fluxo, descentradas. É nesse âmbito que a 

mídia, e em particular a mídia semanal, não especializada, atua de modo a não 

somente informar, mas também a criar mapas/discursos de circulação nesse 

mundo globalizado e apoiar as ações (ou os comportamentos) dos sujeitos 

descentrados, construindo ideais/metas para eles (PRADO, s/d. p. 5). 

 

Embora Aidar Prado esteja falando aqui sobre a revista Veja, essa mesma postura pode 

ser verificada no discurso do programa CQC. Uma tendência quase autoritária de ditar 

padrões de comportamento e formas de ser e ver o mundo. Ao utilizar o humor, pretende-se 

disfarçar, suavizar ou esconder intenções do discurso. Há uma postura professoral e um tanto 

imperativa.  

A intencionalidade de se direcionar uma sociedade esbarra na questão da identidade 

dessa sociedade e de seus membros. O humor brasileiro que segundo o pesquisador Elias 

Tomé Saliba, em entrevista à revista Veja, reflete não a nossa identidade, mas a falta de uma. 

Diz ele 
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Somos uma sociedade mal costurada, que sempre praticou a exclusão. 
Brasileiros só se sentem brasileiros em momentos emocionais, rápidos e 
circunstanciais. O humor funciona como o carnaval e o futebol para o 
brasileiro ter este momento efêmero e emocional de identidade. A piada é o 
paradigma do efêmero. Nas últimas décadas, isso se acentuou, visto que as 
promessas trazidas pela redemocratização do país estancaram na corrupção 
crônica – institucionalizada pela impunidade –, numa política social 
remediadora e na tibieza dos partidos e organizações políticas (SALIBA, 
2011) . 

 

Voltamos a questões abordadas no capítulo II, quando ao uso dos meios de 

comunicaç~o nas novas formas de interaç~o com o mundo e os “campos de interaç~o” de 

Bourdieu. Talvez seja utópica a busca da identidade brasileira. Melhor seria falarmos em 

identidades, dentro de uma cultura plural, tanto no macro, na sociedade brasileira como 

um todo e as dimensões continentais do país, que contribuem para a diversidade, 

quando para localidades mais específicas, como as cidades, onde convivem diferentes 

tipos de subculturas, devido à mobilidade das pessoas, que transitam constantemente 

por diferentes locais e carregam consigo suas histórias, visões e cultura. 

Há um constante intercâmbio cultural e social, mediados pelos aparatos 

comunicacionais da sociedade. Nessa realidade ágil, de constante transformação, os 

indivíduos assumem diferentes identidades e o humor tem um poder, mesmo que 

efêmero, de interagir com essas mutações. 

Num ambiente de competitividade e busca por audiência, o programa não pode 

ser uma voz totalmente independente, mas recebe as influências advindas da sociedade 

e da cultura além da mídia. Já vimos exemplos de pressões diversas (comerciais, 

judiciais e de audiência) sobre o programa, porém também há que se levar em conta a 

concorrência, pois o CQC está dentro de uma emissora, a Band que vê o programa como 

um de seus produtos, ou seja, tem que levar a sua marca, numa linguagem popular, 

“vestir a camisa” da emissora na luta contra a concorrência. 

Como vimos anteriormente, o CQC tem alguns quadros fixos, como o Proteste Já, o 

CQTeste (até 2011), Documento da semana, e o Top Five. Este último busca mostrar os 

maiores erros e gafes dos programas de todos os canais, abertos e pagos, da TV 

brasileira. Pretende-se ser uma forma bem humorada de auto-crítica da mídia mas, 

mesmo procurando desqualificar-se em seu discurso (Tas refere-se ao próprio 

programa como “pograminha [sic] mequetrefe, porcaria, loucura”), aquele que emite a 

piada e seleciona o risível, de certa forma, se coloca acima do alvo do riso. É uma 

maneira sutil de desqualificar a concorrência e mostrar uma superioridade crítica. 
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A bancada do programa tem o apresentador Marcelo Tas como uma espécie de 

ponto de equilíbrio, estrategicamente colocado entre um personagem abobalhado, feito 

por Marco Luque e, anteriormente, pelo cínico e irônico Rafinha Bastos, que agora tem 

seu lugar Oscar Filho, que tenta assumir o jeito mais ácido de seu antecessor. A intenção 

aparente dessa formação, um bobo e inocente de um lado e o malicioso de outro, é 

justamente construir a imagem de equilíbrio, de sensatez, e, em certos momentos de 

seriedade de Marcelo Tas, moldando a ideia de que ele deve ser ouvido de forma 

diferente dos demais, não como o brincalhão abobalhado e nem como o cínico e irônico, 

mas como uma espécie de grande conselheiro, mas um conselheiro bem humorado. 

Cria-se, assim, o ponto de vista equilibrado, a voz que deve ser ouvida e 

respeitada dentro das várias matérias, entre sérias e humorísticas, entre assuntos 

políticos e eventos da sociedade, enfim, entre informação e entretenimento. Cada um 

dos integrantes da equipe cumpre a sua função. O próprio programa cumpre a sua 

função de informar e entreter. Mantém-se, assim, o equilíbrio, a harmonia. Com isso, a 

crítica ao sistema social se fragiliza, pois o próprio programa se apóia na manutenção do 

equilíbrio.  

O programa procura ser leve e, ao mesmo tempo, pedagógico, com certa 

densidade política, podendo entrar na categoria de infoentretenimento, um híbrido onde 

a informação e o entretenimento se fundem num mesmo universo comunicacional. Na 

definição de Dejavite: 

Grosso modo, o jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às matérias 
que visam informar e divertir como, por exemplo, os assuntos sobre o estilo 
de vida, as fofocas e as notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o 
público. Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção editorial 
do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos ao 
mesmo tempo que atende às necessidades de informação do receptor dos dias 
de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo que informa com diversão (2006, 
p.72). 

 
O CQC sempre procura reforçar a ideia de que eles est~o “fazendo a parte deles”, 

mas que os cidadãos devem correr atrás, dando a ilusão que o cidadão, sem o aparato e a 

força de um programa de veiculação nacional, conseguirá resolver os problemas da sua 

cidade, bairro ou comunidade da mesma maneira prática que são resolvidos os 

problemas pelo humorístico. 

Analisando a construção de seu discurso e a edição dos conteúdos, percebe-se 

que o programa CQC tem a pretensão de colocar-se como fonte quase inquestionável de 
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verdade e padrão de costumes válidos, mas ao mesmo tempo se mostra como um 

programa leve e de humor, com o objetivo de fazer rir. Com uma boa audiência e grande 

repercussão na sociedade por meio de outros veículos e das redes sociais, com grande 

interesse do público jovem, somado ao fato dos membros do programa terem 

conquistado grande influência fora da televisão, como nas redes sociais, acreditamos 

que o programa CQC tem uma clara agenda política, mas trabalha na imagem 

estereotipada e plana do político brasileiro. Também procura mostrar as chamadas 

celebridades como fúteis, sem profundidade, procurando ressaltar o valor do “povo” e 

do homem comum. 

O programa, mais que um humorístico ou entretenimento, tem uma clara 

intenção pedagógica/educativa – procura ditar padrões de comportamento social, 

tolerância etc. dentro da sua própria visão, enfim, uma contribuição para a construção 

de uma sociedade melhor. 

Um programa televisivo como o CQC faz parte da estrutura midiática e compõe, 

com os demais discursos midiáticos, um grande e ininterrupto discurso social, que não é 

homogêneo, nem recebido de maneira passiva, pois a sociedade cria seus meios de ação, 

interação e reação. O receptor não é mero receptáculo. 

A questão não é a piada em si (discurso construído social e culturalmente), mas o local 

da piada, a mídia, com seu poder de alcance e penetração na sociedade, pelo seu poder de 

multiplicação junto à recepção e a interação do discurso da piada com o imaginário social, 

contribuindo para uma nova construção desse imaginário social, mesmo que de maneira não 

tão profunda, mas com impacto na cultura e nas relações da sociedade. 

Neste sentido, o CQC, em sua construção discursiva, é apenas uma pequena 

parcela, que ao mesmo tempo critica e corrobora, satiriza, mas reforça estereótipos, 

enfim, está na luta dialética que é marca das sociedades midiatizadas da América Latina. 

Enfim, o CQC faz parte da TV. 
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CONCLUSÃO 
 

Este trabalho trouxe o tema do humor na mídia, a partir do programa Custe o que 

Custar – CQC, da rede Bandeirantes de televisão. Procurou debater sobre a interação do 

humor com a cultura e o imaginário social, em uma sociedade midiatizada. As 

hibridações culturais foram estudadas para demonstrar a atuação da mídia como um 

elemento a mais, dentre outros, da formação de identidades sociais de indivíduos, 

grupos e instituições. As produções culturais dialogam e travam embates com o 

imaginário e as subculturas da sociedade, numa relação dialética, numa construção 

discursiva plural e em constantemente mutação. 

No primeiro capítulo fizemos um levantamento histórico do humor, suas relações 

com as culturas e sua incursão na mídia a partir dos século XIX. Mapeamos o humor 

presente na mídia brasileira nos séculos XX e XXI e apresentamos uma categorização de 

programas humorísticos televisivos presentes na TV brasileira. 

Em relação ao programa televisivo estudado, resgatamos o seu histórico, desde a 

sua origem até os dias atuais. Num primeiro momento, descrevemos a evolução do 

humor na história ocidental, a partir da Grécia antiga, matriz do pensamento e da 

organização das sociedades ocidentais. Em seguida, abordamos a evolução da comédia 

na República e no Império Romano, e sua herança grega. Continuamos o capítulo 

explanando que, com a ascensão do cristianismo, na chamada Idade Média, iniciou-se 

uma fase de controle do humor, chegando ao iluminismo e à idade moderna. Com as 

evoluções tecnológicas dos meios de comunicação de massa, o humor encontra seu lugar 
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na mídia, sendo elemento importante na cultura midiática até os dias de hoje, quando a 

comunicação de massa se vê cruzada por aparatos móveis interconectados em rede. 

No segundo capítulo procuramos fazer uma revisão de conceitos relativos ao 

humor, à cultura midiatizada, ao imaginário coletivo e às relações entre informação e 

entretenimento. Procuramos compreender, por meio de levantamento bibliográfico, o 

processo de midiatização da sociedade e a criação de identidades individuais e sociais, 

pautadas pela produção de bens de consumo. Verificou-se a integração entre valores 

simbólicos da cultura, mídia e imaginário social. 

Sob o binômio Comunicação x Cultura, buscamos, por meio dos Estudos Culturais 

e seus autores, compreender que comunicação é mais que técnica, é mais que 

ferramenta, comunicação é cultura. Sendo cultura, a comunicação está inserida no tecido 

social e implica uma relação dialógica com a recepção, que atua e participa do processo 

comunicacional. Os meios de comunicação social são uma forma de mediação cultural, 

que atua juntamente com outros agentes, outras vozes e instituições dentro da 

sociedade. 

Organizada ao redor de seus próprios sistemas produtivos comunicacionais, a 

sociedade se midiatiza, ou seja, é pautada pela mídia. Ao mesmo tempo, setores dessa 

mesma sociedade regulamentam sua mídia, por meio da circulação comentada daquilo 

que foi produzido, numa relação dialógica entre mídia e sociedade. 

É no cotidiano, na vida da sociedade, nas estruturas culturais e no imaginário 

social que os produtores midiáticos vêm buscar subsídios para as suas produções. Neste 

processo de intercâmbios de valores simbólicos não há culturas puras, mas constantes 

trocas e transformações. Num mundo globalizado, esses intercâmbios acabam por 

acelerar tempos históricos em diferentes locais, causando rupturas sociais e culturais, 

na busca de angariar novos mercados consumidores. 

Os meios de comunicação, as migrações populacionais, o crescimento das cidades 

atuam diretamente nas culturas, com choques e trocas de valores, gerando culturas 

híbridas e em constante mutação, exigindo a construção de identidades múltiplas nos 

sujeitos sociais. 

Dentro deste quadro, o humor é mais um elemento discursivo, muitas vezes 

usado para manter o status quo, mas também com potencial de transformação e 

rompimento dos valores hegemônicos. 
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O capítulo três oferece uma descrição aprofundada do CQC. O formato do 

programa foi criado em 1995, pela empresa argentina Cuatro Cabezas, num modelo 

internacional, com versões em vários países, como Argentina, Itália , Israel, França, Chile 

e Estados Unidos. No Brasil, o CQC está no ar desde 2008, tendo iniciado sua sexta 

temporada em 18 de março de 2013. 

O CQC é um humorístico com pretensões investigativas e informativas, numa 

mistura de informação e entretenimento. Utiliza-se de jargões jornalísticos, tendo uma 

bancada com três comentaristas, equipe de repórteres, matérias externas e entrevistas. 

No entanto, é essencialmente um programa de humor. 

Na bancada estão, desde o início do programa, o jornalista Marcelo Tas e o 

humorista Marco Luque. Também faz parte da bancada o comediante de stand-up 

comedy Oscar Filho, em substituição a Rafinha Bastos, afastado do programa após causar 

controvérsias ao fazer algumas piadas infames de declarações polêmicas.  

O programa conta ainda com uma equipe de cinco repórteres, responsáveis pelas 

matérias externas. São, na verdade, três comediantes (Ronald Rios, Maurício Meireles e 

Dani Calabreza), uma atriz (Mônica Iozzi) e um jornalista esportivo, hoje envolvido com 

humor (Felipe Andreoli). 

Dentre os gêneros de humor na TV, que já haviam sido descritos no primeiro 

capítulo deste trabalho – Show de humor, Show de humor autoral, Sitcoms e comédia de 

costumes, Novo humor dos anos 1980, Humorísticos noticiosos e Humor jovem – o CQC se 

enquadra no gênero Humorísticos noticiosos, programas que tentam mesclar a 

linguagem e o formato jornalístico com piadas e brincadeiras. Assuntos da atualidade, 

comentados na grande mídia, assuntos políticos e coluna social, são temas de interesse, 

geralmente abordados de maneira superficial, com um foco mais no âmbito moral. 

No capítulo quatro foram trabalhadas as revisões de conceitos e as revisões 

teóricas e suas articulações com o objeto de estudo desta dissertação. Por meio da 

análise do programa, pudemos entender que o humor é elemento discursivo importante, 

e muitas vezes privilegiado, na propagação e construção de conceitos, ideias e valores. 

Por ser um enunciado, um discurso, o humor não é usado de forma neutra, mas 

tem caráter ideológico e requer uma tomada de posição. Não é inocente. O riso, quase 

sempre, requer uma vítima, um objeto foco de observação e atenção, que requererá 

daquele que ri um olhar “de cima”, superior, conferindo àquele de quem se ri uma 

posição de inferioridade.  
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O humor age não somente no nível intelectual e racional, mas cria empatias, atua 

no campo emocional e evoca ilustrações do imaginário. Por essa interação entre os 

sentimentos e valores simbólicos, o humor tem a propriedade de baixar a guarda do 

intelecto, agindo através dos sentidos e, portanto, pode ser elemento poderoso, tanto de 

transformação quando de conformidade com as estruturas sociais dominantes. 

Como programa híbrido, entre o riso e a informação, o CQC transmite os valores 

ambíguos da sociedade brasileira: tem discurso progressista, mas cai, em determinados 

momentos, nos mesmos clichês do senso comum, depreciando minorias, revelando 

valores hegemônicos. 

Há uma busca clara do programa por transformações da sociedade, mas como 

está inserido dentro de um contexto comercial, envolvendo anunciantes, concorrência e 

pressões políticas e sociais, o CQC procura construir uma liberdade negociada, que não 

chega a ser um independência dos esquemas da mídia.  

O programa é mais um elemento, dentre os diversos produtos midiáticos, que 

funcionam como agentes sociais a atuar na construção de valores simbólicos e no 

imaginário social. Ainda, que no caso estudado, a informação se confunde com o 

entretenimento, resultando em um produto híbrido característico da cultura 

midiatizada contemporânea. 

... 

Enfim, o que apresentamos neste trabalho não deve ser tomado como estudo 

final, completo e conclusivo sobre o humor na mídia. Assim, o que temos aqui são 

considerações sobre essa temática tão presente na mídia brasileira, que apontam para a 

importância dos estudos da Comunicação Social e dos processos midiáticos e suas 

implicações na vida da sociedade contemporânea. 

A importância histórica, social e cultural da pesquisa em Comunicação de Social é de 

grande relevância, pois não se pode conceber a ideia do desenvolvimento de diversos setores 

da atividade humanas na história recente, sem presença da comunicação e da mídia. Vivemos 

em uma sociedade midiatizada, onde os meios de comunicação e seus produtos são elementos 

atuantes nos processos políticos, históricos e culturais e sociais do mundo contemporâneo. 

Os estudos da Comunicação Social têm relevância indiscutível e abrangência social. 

Prova disso é a proliferação de cursos que formam comunicadores pelo Brasil. Trata-se de 

uma área que está construindo a sua história, mas ainda carece de unidade de termos e 

expressões para lhe dar mais densidade. Também necessita de pesquisadores empenhados no 
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cuidado metodológico e na busca da discussão epistemológica em suas pesquisas. Como nos 

adverte o orientador desta pesquisa, Laan Mendes de Barros, “precisamos de comunicadores 

comunicólogos, que saibam pensar o seu fazer”. 

Mesmo inseridos dentro de uma sociedade de consumo, de uma economia capitalista e 

competitiva, os estudos no campo da Comunicação devem ser independentes das forças do 

mercado, sem necessariamente serem opostos. Mas pode haver, em alguns pontos, uma inter-

relação, garantida a liberdade de o pesquisador tomar livremente um posicionamento crítico. 

Isso não quer dizer que uma ciência, no nosso caso a Comunicação, seja neutra e 

apolitizada, muito pelo contrário. E isso pode facilmente ser verificado nas grandes linhas 

teóricas fundantes do pensamento comunicacional, desde os primeiros pensadores da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt até o pensamento comunicacional latino-americano ou os 

pesquisadores da cibercultura, nas quais destacam-se justamente posições políticas, críticas à 

mercantilização da sociedade, na busca por transformações sociais. 

Este trabalho pretende contribuir para esse debate, a partir do recorte e exame de uma 

parcela da cultura midiatizada, o humor na televisão. Assim, se oferece como uma 

colaboração para todos aqueles que buscam entender os fenômenos midiáticos e suas 

interações socioculturais. Trata-se, portanto, de um trabalho aberto a outros pesquisadores que 

se interessem pelo tema e que, como o autor destas páginas, pretendem seguir os desafios da 

pesquisa e da reflexão teórica no campo da Comunicação Social, com possibilidade de 

aprofundamento e ampliação nos temas propostos, como o humor, as relações entre 

informação e entretenimento, o imaginário e as mediações culturais da comunicação e 

midiatização da cultura. 
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