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“É preciso incluir no real a 
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RESUMO 

Tenho como objetivo nesse trabalho falar como o discurso veiculado pela televisão 

ressalta estruturas de poder naturalizadas para a construção de estereótipos de 

gênero e raça, utilizo para tanto o Programa Casos de Família, exibido pela 

emissora Sistema Brasileiro de televisão. Através da análise desta atração pude 

pensar de forma prática como essas relações se estabelecem no programa 

escolhido. 

 

Palavras-chave: Televisão; Grotesco; Casos de Família; Estereótipos; Mulher; Raça. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to show how the speech transmitted on television highlights 

the power of the structures that are naturalized for the construction of gender and 

race stereotype, using the program “Casos de família”, exhibited  on Sistema 

Brasileiro de Televisão channel. Throughout the analysis of the show I could think 

practically about how this relations are established on the chosen telecasting 

 
Key words: TV; Grotesque; Family cases; Stereotypes; Woman; Race. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inspiração de produzir uma analise sobre o programa Casos de Família, 

programa televisivo de apelo popular exibido pela emissora Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), de segunda a sexta no horário das 14 horas e 30 minutos, veio da 

vontade de abordar um tema que está presente no cotidiano brasileiro, mas ainda é 

rejeitado pelas ciências sociais. 

  O que tentarei aqui, primeiramente é desconstruir a ideia da televisão como 

baixa cultura ou objeto de análise menos relevante por se constituir dentro da 

indústria cultural. Para conceituar o termo indústria cultural utilizo a definição de 

Adorno e Horkheimer, pertencente à obra “Dialética do Esclarecimento” (1985), em 

que ela se configura tal como qualquer mercadoria da indústria, sendo pensada e 

organizada para atender ao publico, tratado como consumidor. O mais relevante na 

definição consiste na característica dessa indústria de entreter o indivíduo, divertindo 

sem preocupação em promover uma reflexão.  

Para abordar o motivo de ter escolhido um programa televisivo como tema do 

meu trabalho final trarei dados a fim de evidenciar a importância da televisão na 

realidade social. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios (PNAD), realizada nos anos de 2006 e 2007, feita pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) a televisão se encontra como um dos principais 

eletrodomésticos encontrados nas residências brasileiras junto do fogão, geladeiras 

e outros.  Segundo a mesma pesquisa 94,5 % dos lares brasileiros possuem 

televisão, nove entre dez domicílios tem um televisor. (usar dados atualizados do 

PNAD ATUAL) Esses dados atestam a incidência desse eletrodoméstico na vida da 

população brasileira atestando também sua importância como tema de análise.  

Mais do que um mero eletrodoméstico a televisão influi na maneira como os 

indivíduos se enxergam, a cultura brasileira passa pela televisão por esta ser o 

principal meio de comunicação. Outro fator justifica a escolha de um programa 

televisivo como meu objeto de estudo, os canais de televisão embora tratados pelas 

emissoras como bens privados não passam de uma concessão pública que deve 

cumprir uma função social para com a população brasileira, segundo a LEI Nº 9.472 

(DE JULHO DE 1997).1  

                                                
1 Para mais informações ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm>  

http://h
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Como premissa nesse trabalho tentarei mostrar como o discurso sobre as 

emoções vinculado no programa Casos de Família constrói padrões de gêneros que 

corroboram com os estereótipos veiculados pelo senso comum. O senso comum é 

uma categoria fundamental para compreender a atração, pois o conjunto de valores, 

hábitos e costumes partilhados nela é todo baseado no senso comum. O senso 

comum é um tipo de saber que vai se basear nos conhecimentos empíricos que os 

indivíduos experimentam durante sua existência. Ele não é baseado em conclusões 

científicas, mas no que é construído no processo de interação entre os indivíduos. 

Esse tipo de saber é passado de uma geração para outra e é parte do processo de 

formação dos seres humanos. 

O Programa Casos de Família é composto de uma apresentadora, uma 

psicóloga, uma plateia e um grupo de pessoas que a cada dia traz seus dilemas ou 

problemas pessoais para ser resolvido ou mediado na atração. Seu formato é o talk-

show, ou seja, um tipo de programa em que o apresentador dirige perguntas ao 

entrevistado. O site da atração define o programa como: baseado nos conflitos 

interpessoais que acontecem entre membros da mesma família, vizinhos e até no 

ambiente de trabalho. Os problemas do cotidiano de qualquer família podem ser 

abordados, independente da classe social. A partir dessa definição percebe-se uma 

abordagem do programa com temas do dia-a-dia. 

Para melhor formular uma imagem ao leitor que nunca assistiu ao programa e 

o desconhece, ou mesmo para aquele que assistiu ou assiste, mas que nunca 

observou os aspectos aqui mencionados farei uma breve descrição dos convidados 

e da plateia. A plateia é composta em sua maioria por mulheres e tem como função 

assistir aos casos tratados no dia podendo, eventualmente, dirigir algumas 

perguntas, conselhos, ou críticas aos entrevistados. Os convidados que vão ao 

programa expor suas histórias são geralmente negros ou pardos, percebe-se que 

possuem baixa escolaridade pelos erros gramaticais expressos em suas falas. A 

forma que falam o português além de suas vestimentas denotam que advém de uma 

classe social mais baixa. 

O protagonismo feminino e sua presença marcante são características do 

programa investigado, que se focam ou são contados por mulheres; embora exista a 

presença de homens, tanto nos casos, quanto na plateia, sua participação passa 

quase que despercebida, pois esses em sua maioria são muito reservados e quietos 

(há exceções à regra que serão especificados mais tarde). Os casos se dão entre 
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familiares, por isso o nome do programa (mães, pais, cunhados, amigos, colegas de 

trabalho, amante e etc.) 

Para compor essa análise descrita aqui assisti a 10 programas completos 

além de assistir a algumas cenas emblemáticas da história da atração. Procurei 

identificar as falas mais marcantes, fazer um breve resumo dos casos e classificar 

cada convidado pelas questões que envolvem a cor da pele (ou a raça da qual 

fazem parte), busquei identificar também como o fator classe social é posto nessas 

histórias. Conjuntamente procurei recortes de jornais e matérias sobre o programa 

para melhor dimensionar essa atração televisiva. Tentei aliar não apenas as teorias 

sobre televisão conhecidas, mas também as que fazem parte das ciências sociais, 

enriquecendo assim, a meu ver, mais essa pesquisa. Assisti aos 10 programas 

tentando fazer uma decupagem ao contrário, ao invés de transpor um roteiro escrito 

para o audiovisual anotei cada fala do programa e passei para um caderno. 

 Acreditava que a etnografia seria o melhor meio de dar conta da realidade, 

mesmo que virtual, do meu campo. Para conseguir resultados nessa etnografia mais 

isentos de prenoções minhas escolhi a priori os casos ao acaso sem usar alguma 

justificativa. Eu comecei procurando no histórico de busca do site de Casos de 

Família, que não possui o tema do dia, mas apenas a data. Em uma segunda parte 

dessa etnografia eu procurei esses casos no site YOUTUBE e aí sim pude escolher 

os temas que mais me interessariam e dialogariam com o que eu buscava no 

programa. Fui percebendo que o programa era divido em grandes temas (relações 

conjugais, relações familiares, homossexualidade, transexualidade, comportamentos 

desviantes e etc.) e que não teria condições nesse trabalho final de dar conta desse 

universo por completo. Exclui da minha investigação a forma como o programa lida 

com os personagens homossexuais e transexuais, pois exigiria uma discussão muito 

complexa. Minhas principais preocupações são examinar como a atração constrói a 

imagem do gênero feminino e masculino, além disso, buscarei caracterizar como o 

popular é construído aqui não só na linguagem do programa como na concepção 

das classes mais pobres. 

Para pensar sobre o formato do programa e como o gênero grotesco se 

apresenta nessa atração assisti alguns episódios antigos de Casos de Família onde 

Christina Rocha ainda nem era apresentadora. Observei o quanto da entrada dessa 

apresentadora corroborou para o projeto que a emissora tinha para esse talk-show. 
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Um projeto de programa em que o publico se identificasse mais com as histórias 

relatadas e o universo dos convidados. 

No capitulo 1 delinearei o que é o programa Casos de Família, 

contextualizando a atração para os que não conhecem.  Nesse capítulo contarei a 

trajetória da apresentadora Christina Rocha e como a entrada dela representou uma 

transformação para essa atração com o objetivo de cativar as camadas populares. 

Além disso, conceituo sobre gênero e adentro com as noções apreendidas em 

minhas análises no programa. Crio gêneros situacionais a fim de delinear as 

diferentes presenças recorrentes e marcantes na atração. Delimitarei os dois 

momentos pelo qual o programa passa, caracterizando-os e sinalizando as principais 

diferenças encontradas. 

No capítulo 2, De que família são esses casos? Uma reflexão sobre a 

construção racial no programa Casos de Família, falarei sobre a construção racial da 

atração. Caracterizarei quem são os participantes, de quem são os casos tratados 

no programa e por que seus tipos são tão recorrentes na atração. Além disso, 

utilizarei a hetero classificação, um dos métodos de classificação racial, para pensar 

na recorrência racial dos participantes e como a atração constrói essa classe 

subalterna não só no discurso, mas na imagem também. 

No terceiro capítulo, Casos de família no banco dos réus, farei a crítica e 

defesa da atração analisada. Exporei os elementos grotescos contidos no programa, 

pensando de que forma essa estética serve para construir um estereotipo sobre as 

classes subalternas. Mostrarei como a reformulação da atração foi fundamental para 

que o programa se estabelecesse em cima da estética grotesca, a entrada da 

apresentadora atual também foi importante para a transformação de Casos de 

Família. Investigarei se a atração consegue cumprir com o objetivo de auxiliar os 

convidados nos seus dramas pessoas. Por fim, trarei a reflexão final sobre o 

programa e as temáticas abordadas aqui, refletindo como gênero grotesco influi 

nessa atração dando a ela não só um mero caráter popularesco, mas como tenta 

aproximar o público dos Casos tratados. Valendo-me de uma hetero classificação, 

analisarei como o programa cria não só estereótipos de gêneros, mas de classe 

também refletindo em como essa classe é representada e que faceta vem à tona 

quando tratamos de pobreza na televisão. 
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CAPÍTULO 1. O PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA 

 

A emissora Sistema Brasileiro de Televisão importou o formato de uma 

atração peruana chamada Mónica - Casos de Família herdou a decoração do 

cenário, o horário (passado nas tardes) e o parecer final de um psicólogo. O talk-

show estreou no ano de 1999 na Panamericana Televisión, um canal televisivo do 

Peru. Esse programa era apresentado pela célebre jornalista Mónica Zevallos. Entre 

os anos de 2002 e 2008 foi um dos principais programas da cadeia de comunicação 

UNIMÁS. A cadeia televisiva UNIMÁS junta os conteúdos de diversos canais da 

América Latina e transmite nos Estados Unidos os maiores sucessos das diversas 

emissoras que fazem parte dela, e por volta de sete anos consecutivos transmitiu o 

programa Mónica; evidenciando assim o sucesso que essa atração fez.    

 O programa Casos Família é uma adaptação para a realidade brasileira 

deste talk-show. Ele existe há 12 anos, desde maio de 2004 (data de sua estréia nas 

telinhas brasileiras). Percebi que o programa tem duas fases heterogêneas, e assim 

a divido. Na primeira, o programa de auditório foi apresentado por Regina Volpato, 

também conhecido como uma versão mais leve do programa. Esta jornalista possui 

uma carreira em consolidados jornais, antes de ser apresentadora do programa 

analisado. Trabalhou na Fundação Roberto Marinho, e posteriormente na rede 

Bandeirantes.  A escolha dos temas tinha tons mais sérios, tratando de histórias de 

alcoolismo, distúrbios alimentares, traições conjugais, relacionamentos ruins entre 

mães e filhos e etc.  

É importante expressar que o tom do programa era mais austero do que 

atualmente, Regina Volpato comandava a atração muitas vezes sentada, porém 

constantemente ia até o convidado confortá-lo quando este não estivesse apto a 

contar sua história. Em muitos dos casos o convidado chorava. Comparativamente 

haviam muito menos casos em que os participantes riam, em muitas dessas 

situações ria-se com o convidado e não dele.  Na abertura da atração viam-se cenas 

do cotidiano da apresentadora com a trilha sonora da música tema de Casos de 

Família. É interessante ressaltar que o lado mãe da jornalista é exibido nesta 

abertura. Pensando no nome da atração e que ela tem como objetivo falar sobre a 

família, creio que a escolha das cenas foi para causar uma conexão maior entre a 

apresentadora e o público, mostrando que assim como os convidados que 

expunham seus dramas ali, ela como mulher e mãe os entenderia. Percebo aqui 



 

 16 

uma preocupação com a busca de uma solução para o problema apresentado pelos 

participantes, a Doutora Anahy D'amico tinha posicionamentos clínicos nos casos, 

não se envolvendo na trama apresentada. Havia uma constante preocupação com o 

não-julgamento das situações apresentadas. 

Com o objetivo de alavancar a audiência e aproximar o programa do 

telespectador Christina Rocha assume Casos de Família em 2009. A atração vinha 

caindo no IBOPE. IBOPE é uma sigla para Instituto Brasileiro de Opinião e 

Estatística, uma empresa brasileira que mede os índices de audiência em cada 

programa televisivo exibido. Christina Rocha tem formação como jornalista e depois 

de fazer participações em dois filmes –longas metragens- é convidado para 

apresentar o programa O Povo na TV, exibido por uma emissora afiliada do Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), essa atração fazia um apanhado sobre a vida dos 

famosos, recebia denuncias e reclamações de telespectadores (um quadro de 

defesa do consumidor), além de outros temas polêmicos. O Povo na TV batia 

recordes de audiências na época por conta de seu caráter popular.  Depois 

comandou a atração Aqui agora, uma espécie de telejornal especializado em crimes 

escandalosos, contava com um quadro de defesa do consumidor e outro com 

fofocas do meio artístico. Essa apresentadora participou tanto da versão antiga 

quanto da mais recente exibida na década dos anos 2000 desse mesmo programa. 

Em 1998 deixa o antigo Aqui e Agora e apresenta o Alô Crystynah, um programa de 

jogos que premiava o telespectador que ligasse além de contar com a presença de 

famosos. Nos anos 2000 com a saída do apresentador Sergio Groisman fez parte do 

grupo de apresentadores que revezavam no Programa livre. Christina Rocha muda 

de emissora, saindo do SBT e indo para a TV Gazeta, lá ela apresentou junto com 

Clodovil Hernandes o Mulheres. Por conta de desentendimentos voltou ao SBT na 

reedição do Programa Fantasia, um game show (atração de jogos interativos) de 

grande sucesso de audiência. Por sua trajetória percebemos que Christina Rocha 

tem familiaridade com programas de apelo popular, sua escolha foi importante para 

a consolidação do projeto de atração que a emissora tinha para Casos de Família. 

Outro ponto que conta a seu favor é a longa trajetória no SBT. 

Depois de Casos de Família tirar férias a emissora fez alguns ajustes na 

atração, em um determinado momento já aos comandos de Christina Rocha seguiu 

um formato de julgamento e passou a se chamar Quem Convence Ganha Mais? 

Esse programa tinha um formato de tribunal em que famílias iam até o palco contar 
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sua história e quem conseguisse convencer os três jurados levava para casa o 

premio máximo de até mil reais. Depois de baixos índices de audiência o programa 

sai do ar. É importante salientar que a troca constante de horários é um ponto chave 

na atração. Casos de Família já foi trocada dezenas vezes de horário chegando ate 

mesmo a sair do horário vespertino para o noturno, contudo essa é uma das marcas 

do Sistema Brasileiro de Televisão, que muda a sua grade constantemente diferente 

de outras emissoras. 

                                                

1.1. Casos de Família e o formato televisivo. 

Casos de Família é uma atração que mescla tipos de programas, o reality 

show e o talk-show. A emissora Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) define em seu 

site oficial que o programa é um talk-show. Esse gênero chegou às telinhas de 

nosso país na década de 1950- mais precisamente 1954- no programa BATE PAPO 

COM SILVEIRA SAMPAIO. Alguns dos principais expoentes no gênero, como Jô 

Soares, foram influenciados por BATE PAPO COM SILVEIRA SAMPAIO. 

Para começar falando sobre o gênero talk-show preciso salientar que o SBT 

foi uma emissora pioneira na popularização desse tipo de programa no país, no final 

da década de 1980 com o Jô Soares Onze e Meia, e o destacado trabalho com 

programas de auditório. A atração Jô Soares Onze e Meia foi uma das primeiras a 

mesclar o entretenimento com o gênero no país, sendo crucial no processo histórico 

de redemocratização brasileira, entretendo o telespectador da realidade pela qual o 

país passava. Para compreender o talk show mais um elemento é adicionado para a 

analise do gênero em nosso país, os programas de auditórios. Nos programas de 

auditórios se tem a figura do apresentador que irá comandar o espetáculo e a 

presença da plateia que irá vibrar a cada momento do show. Nesses programas 

existem diversos quadros que contam com a participação da plateia. Diferentes de 

outras emissoras televisivas o carro chefe do canal é o Programa Silvio Santos, 

exibido aos domingos desde 1993 pelo mesmo apresentador que dá nome ao show, 

nessa atração a plateia passa por jogos podendo ganhar dinheiro ao responder às 

perguntas feitas pelo apresentador. Silvio Santos é uma das figuras mais 

consagradas da televisão brasileira, sendo um dos donos do Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT). Outra marca registrada deste canal é a preferência por conteúdos 

de apelo popular tendo como publico alvo as classes mais pobres, a emissora tem 

como compromisso entreter o público.  
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O talk-show tem como núcleo estruturante a conversa, assim como seu nome 

dá pistas, do inglês talk significa conversa e show faz referencia a programa, atração 

televisiva. Fernanda Mauricio Silva em seu artigo “Talk show: um gênero televisivo 

entre o jornalismo e o entretenimento” diz que “O gênero televisivo cria parâmetros 

de reconhecimento os quais os telespectadores irão acionar ao se colocar diante de 

um representante do mesmo”. Isso mostra o quanto a definição de determinado 

gênero é importante no processo de identificação com o publico pensado. Os 

gêneros televisivos não são estruturas rígidas, mas sim flexíveis que se moldam 

conforme a necessidade da audiência. A sua mistura com o entretenimento deu 

origem a um gênero televisivo menos jornalístico, porém mais dinâmico. 

O talk show tem algumas características básicas que compõem esse formato 

televisivo. A espontaneidade é a primeira delas, é o que dará tanto às historias 

contadas quanto às entrevistas um tom de veracidade. Há aqui como se fosse um 

acordo entre o telespectador e o apresentador; é papel do apresentador guiar o 

telespectador nessa imensidade de histórias e, ao mesmo tempo, ele estabelecerá a 

autenticidade como compromisso do programa. Um trecho retirado do meu caderno 

de campo que explicita bem essa premissa é a fala expressa pela apresentadora 

Christina Rocha ao final do episódio “Largue essa Sirigaita e fique comigo” que 

acaba em uma briga entre duas convidadas; Christina diz: “Eu queria agradecer a 

vocês, pedir ate desculpas a vocês por essa aí, mas são coisas da vida, são coisas 

reais que acontecem aqui.” 

Outra premissa desse formato televisivo é a presença de apresentador que 

vai se portar como o anfitrião do espetáculo que está sendo compartilhado com o 

público, ele dá os limites aos convidados conduzindo assim toda a trama, 

censurando e mediando. É o caso de Christina Rocha em Casos de Família ao 

expulsar os convidados que não a agradam ou que não respeitam os valores da 

atração. A violência física é uma das coisas que não é tolerada, além de 

comportamentos masculinos que não respeitem ás respectivas esposas, toda vez 

que a integridade física de uma mulher é posta em xeque esse participante é 

retirado do palco. 

Este gênero existe no mundo em geral, porém no Brasil apresenta algumas 

particularidades que nos auxiliam compreender o programa Casos de Família, que 

seria o produto localizado mais no final da história do gênero talk-show. Em outras 

partes do mundo Talk-show é sinônimo de programas com cunho mais jornalísticos, 
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porém ao chegar a terras tupiniquins este mescla-se a outros gêneros televisivos e a 

tipos de estéticas, como o grotesco, ganhando em seu formato um tom mais 

divertido que usa da comicidade para passar a mensagem desejada e atrair público. 

Falarei de forma mais detalhada da estética grotesca no penúltimo capitulo e 

analisarei como ela molda o programa Casos de Família. 

 

1.2. A construção de gênero em Casos de família. 

A autora Catherine Lutz discorre em seu texto “Engendered emotions: gender, 

Power, and the rhetoric of emotional control in American discourse” (1990), sobre 

como o discurso sobre emoção se constitui como um discurso de gênero e como ele 

está arraigado no indivíduo de tal maneira que este o reproduz em sua fala mais 

corriqueira construindo uma noção de mundo. Um ponto fundamental para se 

entender, não só o presente estudo de Lutz, mas também o meu posicionamento é 

perceber as emoções como construídas culturalmente, se afastando da ideia de que 

as emoções são um mero processo interno do indivíduo onde este expressaria sua 

singularidade frente ao outros seres humanos. 

A noção do feminino nesse estudo é reiterada pela emoção, e mesmo pelo 

discurso que se faz dela; através da realização de uma série de entrevistas com 

homens e mulheres de diferentes faixas etárias, advindos da classe média 

trabalhadora, a autora faz uma análise do discurso desses entrevistados a fim de 

mostrar como as noções do ente na sociedade americana estão permeadas por 

padrões estereotipados de gênero.  

Seguindo essa ideia pude observar que o programa Casos de Família 

naturaliza a ideia da mulher como frágil, submissa, nascida para a maternidade e 

remete as emoções ao sexo feminino. Afirmo isso baseada na analise do programa 

a bastante tempo, pessoalmente feito por mim, e pela etnografia de seis episódios 

que tem como título: ”Meu filho precisa de uma mulher não de uma franguinha!” 2·, 

“Largue essa sirigaita e fique comigo!” 3·, “Minha mulher me bate e merece a lei João 

da Penha!” 4·, “Não acredito que você gosta de um cara tão agressivo.” 5·, “Você se 

apaixonou e enlouqueceu.” 6, “Sou um filho ruim? Aprendi com você!7“. Observei nos 

                                                
2 Programa exibido no dia 14/10/2014. 
3 Programa exibido no dia 17/10/2014. 
4 Programa exibido no dia 10 /11/2014. 
5 Programa exibido no dia 12/11/2014. 
6 Programa exibido no dia 20/11/2014. 
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discursos ao longo das análises que o programa naturaliza e difunde uma ideia dos 

homens como não expressando seus sentimentos; na maior parte do tempo eles só 

respondem ao que foi perguntado e não expõem emoções, nem tem rompantes 

emocionais. Num dos Casos que tinha titulo “Largue essa sirigaita e fique comigo!” 

Davi (que é casado com Jussara) tem sua traição exposta para todo o Brasil, no 

palco sua amante (que também é melhor amiga de sua mulher) confessa a traição. 

Confrontado o participante não esboça reação fica sentado observando até que 

Christina Rocha fala para a psicóloga e para a platéia: “Além disso, que você ta 

falando ele está com uma cara ótima, parece que não aconteceu nada”. Nesse 

mesmo episodio em outro caso relatado encontrei duas passagens que exemplificam 

o que eu discorro aqui. Wellington namora Danila, porém sua cunhada está 

completamente apaixonada por ele, a psicóloga do programa diz o seguinte para ele 

ao ouvir toda a história “Eu acho Wellington que está faltando uma atitude mais 

incisiva da sua parte”. Em outro momento Christina Rocha diz a seguinte frase para 

o mesmo participante “Porque ela (a psicóloga de Casos de Família) ta falando para 

você se posicionar porque ela (a cunhada dele) está achando você muito assim 

entendeu... rindo”. 

O descontrole está vinculado à imagem da mulher que tem permissão de 

agredir, chorar, gritar, xingar, brigar ou exteriorizar sua emoção como bem entende.  

A questão do relacionamento abusivo e da violência doméstica foram tratados nos 

episódios “Minha mulher me bate e merece a lei João da Penha.” e “Não acredito 

que você gosta de um cara tão agressivo.” que falam da violência por parte dos 

parceiros. No primeiro episódio mencionado (“Não acredito que você gosta de um 

cara tão agressivo.”) o clima já começa apreensivo, o tom da fala da apresentadora 

e da psicóloga é firme e tenso, no começo da atração Christina Rocha adverte que o 

tema é bem difícil e os casos seriam ainda mais. Em determinado momento da 

trama a apresentadora se encontra indignada frente a um caso,se excede,briga com 

um convidado, o xinga e expulsa do programa, ele sai ao som de vaia da plateia. 

A indignação e a catarse provocada aqui me chamaram a atenção, pois essa 

efervescência faz com que Christina profira algumas frases que expressam bem o 

que Lutz discorre, tais como: “Uma mulher normal não fica com um cara desses”, ou, 

"Essa mulher é o tipo de mulher como você nunca deve ser na sua vida". Ao 

                                                                                                                                                   
7 Programa exibido no dia 21/11/2014. 
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desenrolar dos casos percebi que a confiança se configura como um sentimento que 

deve ser sentido, porém a todo o momento é vinculado a máxima de que os 

sentimentos (ou emoção) podem trair aquele que a usa em demasia. Atentando para 

a necessidade de uma certa racionalização,ou controle das emoções.Enquanto isso 

o relacionamento abusivo relatado pelos homens é tratado com comicidade,uma das 

convidadas repete o comportamento do homem que foi expulso (como já 

mencionado anteriormente).  

A comicidade do programa se dá pelo fato desses homens não ocuparem um 

espaço que é atribuído a eles, cabendo a mulher dominar a relação. É como se ele 

apanhasse, ou merecesse apanhar, por não dar a assistência correta à sua esposa. 

É como se a masculinidade fosse concebida tendo a agressividade como fator 

chave, o comportamento agressivo é nesse contexto atribuído (naturalizado) ao sexo 

masculino.  

A retórica do controle das emoções é desenvolvida por Lutz (1990, p.3) como 

“evidência de uma visão cultural largamente compartilhada e do perigo de ambas: as 

mulheres e sua emotividade”, ou seja, essa ideia além de produzir limites para a 

atuação dos indivíduos corrobora para uma hierarquia de gêneros e juntamente para 

uma noção de papéis de gênero. A emoção passa a ser inferiorizada em relação a 

outros processos racionais. Esse discurso parte do pressuposto de que as emoções 

são perigosas, ingovernáveis, ligadas ao irracional, que prejudica o ente e por isso 

deve ser refreada. 

Uma das identidades mais vinculadas no programa é da mulher como 

progenitora e responsável pela criação e educação dos filhos.  Por outro lado, toda 

mulher que foge a esse papel é condenada na atração tendo que ouvir opiniões da 

apresentadora da psicóloga, além de conselhos da plateia.  Num dos casos mais 

extremos, em que a participante se declaram apaixonada, pronta e disposta a 

começar um romance com o namorado de sua irmã embora ele não tenha dado 

esperanças a ela, a extremada exposição das emoções por parte da entrevistada 

leva a psicóloga Anahy D’Amico a concluir que essa só pode sofrer de uma 

patologia, pois aquele tipo de comportamento não era normal. Irei transpor aqui um 

dos diálogos em que essa noção desenvolvida por mim é posta durante o programa. 

 

-O que é Doutora Anahy, no caso dela? (Christina Rocha 

pergunta à psicóloga qual seria o diagnostico para a 
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participante que não aceita que seu cunhado não a queira e 

prefira ficar com a sua irmã) 

-Obsessão, ta desenvolvendo uma obsessão! (Doutora Anahy 

responde) (PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA, 17/10/2014) 

 

A doutora evidencia a patologia do comportamento da convidada, pois não vai 

de encontro com uma ideia de controle. 

A retórica do controle das emoções sustenta e alimenta um modelo de cultura 

que atribui à mulher a dimensão mais biológica, porque se aproximaria mais da 

emoção do que o homem. Esses modelos culturais, vinculados pela ideia de 

repressão e atribuição da mulher como a que mais expressa as emoções, mostram-

se superficiais, não trazendo para ela avanços significativos ao tema. 

Para se entender a emoção é essencial compreender o discurso. A política da 

vida cotidiana rompe com a noção da emoção como menos aprendida, como algo 

natural. De acordo com Abu-Lughod e Lutz (1990), o discurso constitui termo 

essencial para se entender a emoção, já que é parte da linguagem. A linguagem se 

forma como um código que permite a comunicação entre os seres humanos 

podendo ser oral ou escrita, existindo até mesmo a linguagem não verbal, sendo ela 

capaz de criar cultura com ou sem intencionalidade.  A política da vida cotidiana 

pode ser entendida como uma propagação do ente pelo discurso sobre a emoção, 

não sendo meramente fruto da existência individualizada, mas sendo analisada por 

seu viés socializante, compartilhado. A emoção é pensada aqui como uma 

construção social, sendo expressa também nas convenções sociais; tal qual como o 

choro em um velório se torna regra, a esperada felicidade arrebatadora das 

mulheres ao se tornarem mães, a coragem sendo um sentimento comumente 

esperado no comportamento masculino, entre outros.  

O estereotipo de gênero, ou mesmo o de classe, é construído pelo discurso 

da emoção. Esse discurso da emoção pode ser entendido na existência de certas 

noções naturalizadas como: mulher sendo pensado como mais emotiva que 

homens, ou a noção de que as pessoas pobres falam alto, ou ainda a ideia de que 

pessoas pobres usam menos da razão e muito mais da emoção. São nos discurso 

que a as estruturas de poder são definidas e mantidas, por isso a analise dos 

discursos, principalmente dos da atração escolhida, são tão importantes para 

entender a estruturas de poder existentes no âmbito social. 
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A representação de gênero que venho ao longo desse capítulo 

desenvolvendo será construída pelo discurso da emoção difundido na atração. ”É 

como a gente sempre fala aqui, a mulher sempre perdoa mais do o homem [...]. “Eu 

acho que, no fundo, nenhum homem perdoa.” Essas são falas que a apresentadora 

Christina Rocha proferiu durante um caso que evidencia essa teoria defendida pelas 

duas autoras. Nessas falas percebe-se como a apresentadora reproduz uma noção 

estereotipada dos papéis esperados por cada gênero; observa-se também como 

esse discurso emocional é corporificado, naturalizado, literalmente incorporado ao 

indivíduo. 

Valendo-me do conceito de habitus, definido por Bourdieu, extraído de sua 

obra “O Senso Prático” (2009), viso perceber como as classes sociais mais ricas (e 

por isso com mais acesso aos bens culturais, à alimentação, à renda e emprego, à 

educação e etc.) constroem os discursos midiáticos criando visões estereotipadas 

tanto de classe como de gênero. O habitus é a incorporação da estrutura no 

indivíduo de tal forma naturalizada que ele o compartilha nas suas práticas mais 

corriqueiras e cotidianas, tal como presente nos discursos localizados na dada 

atração tanto por parte dos entrevistados quando da apresentadora. O habitus é 

construído socialmente sendo produto da história e construído no indivíduo a partir 

de suas primeiras experiências. Esse habitus é compartilhado por classes e grupos 

sociais e tem um caráter conservador, mantedor de privilégios. Ele se localiza no 

inconsciente do agente. O termo estrutura é concebido como um produto das 

práticas dos sujeitos, não sendo aleatória. São organizadas pelas próprias estruturas 

fazendo assim um movimento circular tal qual uma retroalimentação. O ente molda a 

estrutura assim como é moldado por ela. 

O que se percebe no programa “Casos de Família” é que veiculam-se 

algumas ideias que reproduzem um habitus, tão incorporado nos indivíduos que 

estes o compartilham veiculando, reproduzindo e mantendo um discurso reinante 

que inferioriza o gênero feminino, veiculando essa concepção para o imaginário 

coletivo brasileiro. Um exemplo extraído dos casos investigados são duas frases 

emitidas por Christina Rocha no episódio “Você se apaixonou e enlouqueceu!”, o 

programa trouxe casos de pessoas que ao se apaixonarem e estabelecerem 

relacionamentos deixavam de ouvir e conviver com seus amigos por causa das 

exigências do parceiro. “É coisa de mulher!”, “Porque mulher é normalmente mais 

ciumenta que homem”.  
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1.3 As derivações de gênero vinculadas pelo programa.    

Ao longo da minha investigação do programa Casos de Família notei que a 

noção de gênero é muito presente, principalmente porque as histórias são todas 

centradas no gênero feminino. Ao passar dos programas identifiquei tipos diferentes 

de mulheres que classifico como gêneros situacionais.  

Inspirada pelo texto de Luiz Fernando Rojo, “A produção de gênero no 

hipismo à luz dos discursos sobre a emoção” em que o autor analisa o esporte 

hipismo inicialmente procurando como as divisões de gênero binárias (feminino e 

masculino) se aplica ali. Posteriormente o autor percebe que essas noções não se 

inserem naquele contexto, pois no hipismo não existe divisões de modalidades 

baseados nas noções de masculino e feminino. A divisão mais correta se dá pelas 

duas modalidades existentes, adestramento e salto. Ao se dar conta da realidade de 

seu campo o autor cria a categoria de gêneros situacionais, essas tipificações irão 

dar conta de uma realidade micro. Ao me apropriar dessa noção de gênero 

situacional viso abarcar a complexidade do meu campo, pensando como uma 

mesma identidade de gênero lida com as variantes de comportamentos. 

 O discurso emocional vincula na atração tipos diferentes de gênero (tanto 

masculino quanto feminino), percebo na minha analise que não há apenas um tipo 

de ser homem e mulher; são eles os tipos certos e errados do gênero mulher, duas 

espécies do gênero masculino e um tipo errado de homem. Retiro esses gêneros 

situacionais das observações e dos dados coletados no campo que dão a mim a 

base para dissertar sobre ele, o “tipo certo de mulher” se estabelecendo aqui como 

um gênero criado pela situação e pelo contexto, baseia-se em uma mulher 

responsável, submissa, que tenha orgulho da sua posição de progenitora ou que 

almeje ser mãe, ela geralmente tem amor por si mesma, porém deve amar sua 

família e se sacrificar por ela ao máximo, ela também aceita com certa naturalidade 

as traições provindas de seu esposo, pois há uma naturalização pseudo biológica 

produzida pelo senso comum explicando o motivo dos homens supostamente 

traírem mais; o tom geralmente das conversas sobre traições conjugais se mostra 

cômico, como se a traição fosse um comportamento naturalizado ao gênero 

masculino em geral, e mesmo esperado.  

Essa descrição de um tipo mais correto de ser mulher é expandida também 

aos casos de mulheres homossexuais. “Duas lésbicas quando juntas são mais 

ciumentas do que um casal hetero.” (dita por Christina Rocha); essa frase é 
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justificada no fato da mulher ser mais ciumenta do que o homem, tudo isso segundo 

a apresentadora. O tipo errado de mulher consiste num comportamento 

autocentrado, em que ela não levaria em conta na tomada de suas decisões a 

família ou o marido, essa extrema independência seria condição na qual seria 

impossível não apenas estabelecer família quanto ser amada. 

Já nos casos masculinos traceis os perfis de gênero pela etnografia já 

mencionada aqui e, primordialmente, pelo discurso proferido e defendido nos 

episódios: “Minha mulher me bate e merece a lei João da Penha”! e “Não acredito 

que você gosta de um cara tão agressivo.” O primeiro tipo do gênero masculino 

consiste no tipo ideal expressado pelo discurso emocional dos Casos de Família em 

que ele é tido como calado e que retrai suas emoções por ser mais racional e menos 

emotivo, esse embora traia sua esposa com outras mulheres é um bom provedor, 

função esperada que o homem desempenhe, ele é agressivo na medida certa, pois 

essa é uma característica naturalizada a essa figura, seu ciúmes tem que existir para 

que possa evidenciar sentir amor por sua cônjuge e, ser de fato, merecedor de sua 

mulher. O segundo tipo de homem consiste quase em um tipo errado, verifiquei não 

só nos discursos da plateia como da própria apresentadora frases que melhor 

destacam características desse gênero masculino, em uma conversa com a 

convidada a apresentadora trava o seguinte dialogo: 

 

-“Você já apanhou de algum homem? (Christina pergunta)  

- Não, meu marido é uma moça!”(entrevistada responde). 

(PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA, 17/10/2014) 

 

O trecho mostra que é concebido um tipo de homem que tem suas 

características mais próximas do sexo feminino (ou do esperado para ele), onde este 

expressa suas emoções de forma mais plena e por isso comparado a uma mulher, 

mais uma vez reificando uma hierarquia de gêneros. Em outra entrevista a 

convidada interpela o marido: “Fala que nem homem, firme!”. Constatei que embora 

esse homem seja menos valorizado ele ainda é um espécime aceitável, mas por ser 

muito “mole” 8 dá espaço para que sua mulher o agrida e o domine. Há nessas 

relações sempre a necessidade de existir um individuo que domine e um que se 

                                                
8 Expressão nativa que significa um homem que não faz a sua vontade prevalecer. 
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subordine. O processo de interação entre casais é feito a partir do estimulo de um 

em relação ás ações do outro. Gregory Bateson (2006) discorre sobre essa ideia em 

sua obra “NAVEN”, ele dá a essa noção de complementaridade numa relação o 

nome de cismogênese complementar. Cismogênese segundo as próprias palavras 

de Bateson (2006) é “um processo de diferenciação nas normas de comportamento 

individual resultante da interação cumulativa dos indivíduos.” Seria a resposta que o 

individuo dá aos estímulos sociais, do grupo ao qual faz parte. 

Na cismogênese complementar o comportamento de um individuo vai afetar 

na forma que o outro ser se porta em sociedade. Essa complementaridade é vista 

quando um comportamento precisa do outro para existir. Em alguns dos Casos de 

Família observei que comportamentos agressivos dos maridos ou das esposas 

necessitam da existência de um parceiro que vai agir como o submisso, surgindo 

nesse contexto como um equilíbrio dessa situação. Visto de fora, com os 

comentários de Christina Rocha e Anahy D'amico, pode parecer que há um 

desequilíbrio nesses tipos de relações, mas ouvindo os relatos e mesmas as atitudes 

corporais percebi que existe quase que uma ‘harmonia’ nessas relações. Na maior 

parte dos casos desse tipo expostos no programa praticamente nenhuma das 

pessoas aceitou a ajuda do programa; evidente que esses vínculos são bem mais 

complexos do que minha analise é capaz de dar conta e não apenas essa noção de 

cismogênese complementar pode explicar as relações de violência que observei na 

atração. 

Para esse autor o ethos, que nada mais é que o conjunto de costumes e 

hábitos atribuídos a grupos sociais, específico de cada gênero surge muito mais das 

práticas culturais atribuídas aos indivíduos do que meramente a uma questão 

biológica. Essa noção de ethos vai corroborar com a manutenção da estrutura social, 

tal como ela é desigual e desnivelada. Entender o conceito de ethos é importante 

que os entes seguem algumas normas e valores compartilhados socialmente, a 

cultura aqui também vai agir sobre o ser ao mesmo tempo em que ele molda esse 

ethos. 

O último tipo de homem pode ser caracterizado como descontrolado 

emocionalmente, o tipo que deve ser evitado pelas mulheres. “Uma coisa é o 

homem ser um pouco agressivo, vez ou outra, agora esse cara é um louco.” O que 

apreendo dessa fala da apresentadora do programa é que a agressividade é um tipo 

de sentimento que é aceito para homens, porém deve ser medido. Essa tipificação 
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de homem se apresenta como alguém que ultrapassou esses limites e exerce suas 

emoções de forma não-normal. A normatização é uma palavra que deve ser fixada e 

pensada quando falo sobre tipos de gêneros no programa Casos De Família, pois 

ela possibilita que as pessoas que se encaixem nesse perfil possam ter uma vida 

saudável e “certa” (segundo os parâmetros estabelecidos). 

Verifiquei ainda outra derivação de gênero, que não tem como se configurar 

como um gênero situacional plenamente, mas a sua presença é tão marcante que 

vale a pena ser expressa nesse trabalho, julguei a mais interessante e quase 

impossível não mencioná-la, o da psicóloga Anahy D’amico, se mostra aqui como 

uma figura à parte que embora seja mulher não esta na atração como uma e sim 

como algo mais, possibilitado por sua posição profissional. Ela é o discurso de 

autoridade do programa e por isso sua fala é a mais respeitada. Seu comportamento 

é bastante contido embora ela se exalte em alguns momentos com os casos 

apresentados. Percebo sua exaltação, durante o programa, nos momentos em que 

ela não consegue esperar o momento de sua fala, se adiantando e dando seu 

diagnóstico.  

Nessas situações de ebulição a psicóloga tendia a naturalizar emoções como 

inerentes ao ser humano porem o que ela ressalta em sua interlocução é o caráter 

patológico daquele sentimento, sendo indicado ao convidado na maioria das vezes 

para que ele busque tratamento psicológico a fim de aprender a controlar de forma 

racionalizada suas emoções. Algumas de suas falas me chamaram tanta atenção 

que as transcrevo com o objetivo de que tornem mais clara ao leitor a visão 

defendida por mim e o caráter dispare e sua figura na atração. Ela diz: “Nunca vi 

tanta agressividade.”; “Uma pessoa equilibrada não fica com um homem assim.”.  

Em um diálogo com uma entrevistada que agride seu marido sem parar no 

episodio, simplesmente se irritando com tudo que ela diz, a psicóloga diz: Eu acho 

que você esta precisando buscar uma ajuda, conversar com alguém. Você briga com 

todo mundo, está com alguma coisa que não ta bem aí... Não vou dizer que é um 

desequilíbrio. Desequilíbrio sim, porque quando a gente está equilibrada consegue 

ponderar. ; em outro momento ela diz a outra convidada: “Ela tem que se proteger 

dela mesma!”.  

Vejo um estímulo por parte da psicóloga de uma repressão dos sentimentos, 

a ideia é que eles afastam as pessoas de seu potencial (alcançado por sua parcela 

racional); por isso seu trabalho parece se basear em colocar esses entes no controle 
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de suas emoções a fim de administrar e possibilitar uma vida mais controlada e, 

consequentemente, mais feliz e saudável. 

Embora tratemos de temas muito diferentes percebo que a leitura dada às 

teorias de Lutz e Abu-Lughod acrescentam ao meu trabalho uma analise mais rica e 

que dá conta do que é dito, Luiz Fernando Rojo fala do esporte hipismo e do 

discurso difundido não só pela mídia como pelos próprios ‘nativos’ de que não há 

diferenciações de gênero no esporte, porém ao observar suas práticas cotidianas 

percebe-se que há existência de dois gêneros situacionais que conformam aquela 

realidade, compreende-los é entender as práticas que regem as interações entre os 

‘nativos’. Por isso na minha investigação achei crucial pensar nas tipificações de 

gênero construídas ao longo dos programas e pensar que lugares de poder são 

criados a partir do discurso veiculado no programa 

 

1.4 O real e a ficção em Casos de Família. 

Parto do pressuposto de que a televisão atua como um construtor de 

realidades sociais e de um imaginário coletivo, e para isso uso a autora Elisabeth 

Rondelli para discorrer e definir o discurso televisivo como produtor de um imaginário 

coletivo. 

Em seu artigo “Realidade e Ficção no discurso televisivo” Elisabeth Rondelli 

analisa os impactos da televisão, mais precisamente das narrativas televisivas, 

criando um imaginário coletivo que irá refletir sobre o Brasil. A fabulação é aqui 

entendida como parte do cotidiano televisivo, o que neste momento corrobora com a 

idéia de que televisão é construtora de valores. A pagina oficial do programa define 

que “as experiências narradas pelos convidados no Casos de Família são sempre 

verídicas. A alma do programa é a credibilidade que ele tem entre os 

telespectadores e o público em geral.”.  

Uma matéria do dia 24/03/2014 publicada no portal F5 (o site de 

entretenimento da Folha de São Paulo) afirma que em troca das histórias 

compartilhadas no programa os participantes ganham cerca de 100 reais mais 

benefícios materiais tendo até mesmo um processo seletivo por parte da produção 

para escolher as histórias que irão ao ar.   

A partir dessa e outras notícias perde-se a credibilidade na veracidade 

atribuída a essa produção, porém ela não deixa de construir um discurso emocional 

que reforça estereótipos do senso comum. Vê-se aqui essa característica da 
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televisão,assim como admite Rondelli, dela construir valores e criar uma fábula em 

torno do discurso televisivo. Percebe-se a promiscuidade entre realidade e fantasia 

presente no discurso televisivo, mais precisamente no programa “Casos de Família”.  

Rondelli (1998) concebe o discurso televisivo como uma espécie de mito 

contemporâneo, pois ajuda a organizar a sociedade e arrumar a desordem existente 

na vivência do ente. A meu ver, o discurso sobre a emoção difundido por essa 

atração cumpre a mesma função.  Através desse discurso a TV passa a criar ou 

compartilhar um conjunto de ideias e valores, que eu chamo aqui de imaginário 

coletivo 

Venho tratar do discurso das emoções presente no programa Casos de 

Família mostrando como ele veicula e reproduz uma hierarquia de gêneros em que 

os homens são pensados como mais racionais e as características mais biológicas 

são vinculadas ao gênero feminino. Nessa atração há uma hierarquização dos 

gêneros sendo o feminino inferiorizando quando comparada ao masculino. Através 

de um discurso emocional baseado no ordinário, no banal, reproduz-se e mantém 

um poderio verificado na ordem social produzindo a realidade brasileira. Esse 

discurso não só produz algo, mas interfere na realidade nacional. 

 

1.5 Conclusões 

Ao longo da minha investigação dos Casos de Família percebi que há no 

programa um discurso emocional que embute uma noção de hierarquia de gêneros, 

porém diferente do que se pode imaginar, eles são complexificados por esse mesmo 

discurso. 

É como se cada gênero,criado e desenvolvido por mim ao longo deste 

trabalho, ocupasse um lugar na pirâmide hierárquica, uma pirâmide que não existe 

de fato, mas que criei para meio analíticos, onde a mulher errada estaria na camada 

mais inferior. O comportamento do tipo errado de mulher é o mais combatido e o que 

mais choca a plateia, a recorrência dos episódios comprovam essa ideia. Embora se 

mostrem temas polêmicos e de relevância na cultura brasileira, esses não avançam 

das convicções defendidas pelo senso comum. Como já definido anteriormente o 

senso comum é o discurso reinante tanto defendido pela mídia quanto pelos 

telespectadores. 
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A atração não acrescenta ou rompe com o habitus dos telespectadores que o 

assistem, nem o dos convidados que vão ate lá, supostamente, para resolver seus 

problemas. Enxergo que o habitus dos grupos presentes nessa atração não rompe 

com a natureza mantedora de privilégios e pode ser usado de forma a justificar 

determinados estereótipos criados pelas classes mais favorecidas com o objetivo de 

dominar e mesmo domar os corpos e práticas dos indivíduos de classes mais 

baixas. 

As pessoas que expõem suas vidas no programa são advindas de camadas 

populares, porem são retratadas de forma preconceituosa. Constato que nessa 

lógica quem mais se aproxima do que é idealizado como biológico tende a ser 

rechaçado, estar em contato com suas emoções é uma coisa ruim, pois nessa visão 

o que diferencia o ser humano dos animais é a capacidade de raciocinar e ponderar 

o que é melhor para ele. 
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CAPÍTULO 2.  

DE QUE FAMÍLIA SÃO ESSES CASOS? UMA REFLEXÃO SOBRE A 

CONSTRUÇÃO RACIAL NO PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA  

 

Ao decorrer do meu esquadrinhamento sobre o programa Casos de Família 

notei que havia um ponto que inicialmente não via necessidade em tratar, porém ele 

foi se mostrando crucial para dar conta da magnitude do tema - a noção de raça 

tratada no programa.  

Não há um discurso político sobre o tema, mas mesmo não sendo o foco 

desse talk-show a questão racial se faz muito presente. A construção da classe 

tratada nos casos é reforçada pela uniformidade de cor dos entrevistados. Casos de 

Família é uma atração que fala sobre a pobreza, foi pensada para as classes menos 

favorecidas e tem como objetivo que elas se reconheçam no processo de recepção. 

Pude notar que havia uma recorrência racial nos casos analisados, percebi 

que a maior parte dos entrevistados eram negros e que quanto mais escuro mais 

vulnerável economicamente estava o sujeito, comparativamente com os sujeitos 

brancos.  Havia ali a presença muito marcante de mulheres, que regiam seus lares. 

Nas falas recorrentemente quando indagados sobre qual profissão desempenhavam 

grande parte respondia que fazia “bicos”. ”Bico” é uma expressão nativa que faz 

referência a quem desempenha serviços sem vínculos empregatícios e temporários, 

como fonte de renda. 

Para pensar sobre a questão racial no país conjuntamente com uma 

sociologia da comunicação recorri a Muniz Sodré (1999) que caracteriza os 

discursos sociais como os manuais escolares, textos jornalísticos, pronunciamentos 

parlamentares, interlocuções de natureza social (que ocorrem entre familiares, 

amigos, professores e alunos), programas de radio fusão (grifo meu) e etc. Esses 

discursos irão exercer papel crucial na produção e na reprodução de preconceitos e 

estereótipos.  

O discurso veiculado pelos órgãos midiáticos, que faz parte desse discurso 

social, vai favorecer uma determinada classe social conceituada pelo autor como 

elite. A elite é pensada aqui como um grupo ou instituições que tem acesso 

privilegiado a fatores como renda, emprego, educação, lazer, cultura e etc. Essa elite 

tem uma posição tão privilegiada que muitos dos discursos sociais, e 

primordialmente os discursos midiáticos, provém delas. Muito dos estereótipos 
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criados pela televisão são decorrentes do fato dessa elite construir as imagens que 

serão atribuídas a cada classe social, elas criam realidades que nunca vivenciaram. 

Ao longo da investigação admiti a grande mídia como os conglomerados que 

tem concessões públicas e fazem parte da chamada “TV Aberta”, ou os grandes 

grupos de comunicação que dominam mais de um meio (seja escrito ou 

televisionado), não tendo compromissos progressistas ou preocupações reais com 

as pautas publicas, não objetivando melhorias nas condições de desigualdades na 

sociedade brasileira. O racismo surge no discurso midiático somente no momento 

em que seja tido como notícia, seja algo escandaloso com o qual se obtenha lucro.  

O que acontece no ‘cotidiano’ do discurso da grande mídia, se assim pode ser 

chamado, é a negação de que o Brasil seja um país racista. O racismo é tratado aqui 

no âmbito individual, como as noticiais dos casos de injúria racial. A injúria racial se 

caracteriza como o crime de ofensa a honra de alguém seja por cor, classe, religião, 

etnia ou origem. Ao dar enfoque a casos de injúria racial cria-se uma noção no 

senso comum que racismo só se configura enquanto injúria racial negando a 

complexidade do racismo brasileiro que tem suas raízes muito mais profundas. 

Entendo o racismo existente em nossa sociedade como sendo de origem estrutural, 

o ethos cultural (que estrutura hábitos e costumes sociais) e as instituições são 

regidos pela ideia de racismo. O racismo estrutural se manifesta no inconsciente dos 

indivíduos, se dá pela naturalização do negro como subalterno.  

No decorrer das investigações sobre o programa Casos de Família percebi 

que havia um desenho racial muito presente para a composição dessa classe pobre. 

Recorrentemente nas atrações percebi que a maior parte dos convidados era 

composta por negros. Seguindo critérios oficiais de raça e cor, usado por órgãos 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a categoria negro é 

uma categoria criada pelo movimento negro - movimento social que pauta melhores 

condições de vida para as pessoas negras – onde é a junção de pretos e pardos.  

Negros compõem cerca de 53% da população brasileira, segundo dados do 

censo de 2014 realizado pelo IBGE, onde brancos autodeclarados são 45,5% dessa 

mesma população. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), medidos dos anos de 1995 a 2012, a população negra está mais 

vulnerável à pobreza; 7 em cada 10 casos dos que recebem o benefício do Bolsa 

Família são núcleos familiares liderados por negros. Nesse mesmo estudo ao traçar 

um perfil dos lares das favelas brasileiras achou-se um abismo social, onde 2/3 das 
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casas presentes, por todas as regiões do país, são chefiados por homens ou 

mulheres negras.  

Em 2013, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, a parcela de 

analfabetos entre negros era de 11,5% enquanto a de brancos correspondia a 5,2%, 

o que quando comparado significa que a população de analfabetos negros é quase 

duas vezes maior que a de brancos analfabetos. Todos esses dados confirmam a 

situação de vulnerabilidade a que a população negra brasileira está exposta. 

 

 

2.1 Classificação racial 

Ao comparar o tipo de racismo existente no Brasil e nos Estados Unidos 

Oracy Nogueira (1955) classifica o preconceito racial no país como preconceito de 

marca e o existente nos Estados Unidos da América como preconceito de origem. O 

preconceito de origem é baseado, assim como nome sugere, na descendência da 

qual determinado indivíduo faz parte, também conhecida como última gota de 

sangue - se alguém possui uma gota de sangue negro então essa pessoa é 

classificada como negra. Já o preconceito de marca é o modo como as relações 

raciais brasileiras se estabelecem, ele é baseado nas características físicas que 

cada indivíduo exibe.  

Compreender a enunciação defendida por esse autor é entender como as 

relações raciais no Brasil são postas, é perceber que o fenótipo entra como um 

demarcador físico da diferenciação social que se estabelece para aquele que não 

pode ser considerado branco, demarcando as possibilidades de existência das 

pessoas. 

A classificação racial se divide em dois tipos, o primeiro deles é a auto - 

classificação que se fundamenta no processo de identificação de cada indivíduo, por 

isso ela tem como variáveis aspectos subjetivos. A hetero classificação, ou 

classificação atribuída, consiste na classificação que o pesquisador, ou outrem, faz 

da pessoa que está submetida à entrevista, ou a uma analise, e transpassam 

critérios de classe social, geografia e status que o investigador estabelece no 

momento da observação juntamente com a visão de mundo do pesquisador (MUNIZ, 

2012). 

A auto - declaração, ou auto-classificação, vem sendo adotada no Brasil como 

método de classificação racial desde a década de 1950, porém o que ocorre de fato 
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atualmente é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão 

produtor do censo brasileiro, a utiliza junto com a hetero classificação em suas 

entrevistas. Muitas vezes o entrevistador marca o campo raça/cor sem consultar o 

entrevistado (por achar óbvio demais), além disso, ocorre de um mesmo membro do 

ciclo familiar ser responsável por responder o questionário de toda essa família. 

Jerônimo Muniz (2012) percebe que existem incongruências quando compara 

os dados obtidos na auto - declaração, na hetero-classificação e na classificação por 

ascendência. Contudo, essas discrepâncias não afetam a preferência pela auto - 

declaração. O autor evidencia que a auto - declaração é o método de classificação 

racial mais aceito no Brasil, pois ela leva em conta no seu julgamento, 

primordialmente, a identidade corroborando para a noção de que a raça é um 

constructo social. 

 

2.2 Recorrências raciais no programa casos de família 

Usei a hetero classificação como critério de classificação racial por não poder 

ouvir como os participantes dos casos se auto-classificam, creio que o método mais 

acertado para compor uma classificação racial, mais perto da realidade do campo, é 

a junção entre a auto-classificação e a classificação atribuída. Desde já expresso 

aqui a precariedade no meu processo de etnografia em que não pude de fato 

conviver com os meus pesquisados, por isso, esse método se confirmou como o 

mais indicado. Não tenho como objetivo entrar em consenso com o leitor, pois 

infelizmente não posso transpor as imagens aqui, mas peço que acredite no meu 

julgamento, essa palavra se mostra a mais adequada, porque o processo de 

classificação racial foi unicamente baseado nos meus critérios. 

Para classificar racialmente os convidados que passaram pelos programas 

examinados por mim recorri os critérios de cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), branco, pardo, preto ou amarelo. O termo amarelo 

corresponde aos indivíduos de origem asiática e o termo negro é uma 

ressignificação feito pelo movimento negro brasileiro que corresponde à soma de 

pretos e pardos.  

Inspirei-me muito nos critérios usados no artigo “Televisão em Cores? Raça e 

sexo nas telenovelas globais (1984-2014)” produzido pelo Grupo de Estudos 

Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), em que são apresentados os dados 
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de uma pesquisa sobre a representação do negro nas telenovelas da Rede Globo de 

Televisão e utiliza-se como critério de classificação racial a hetero classificação. 

O processo de classificação menos difícil foi o que identificava o branco, pois 

esta é uma identidade bem consolidada que na maior parte das vezes consegue-se 

ter consenso. Para compor os pretos, além das leituras e dados mencionados 

anteriormente classifiquei-os como marrom escuro, meu tom de pele. Se o 

participante estivesse dentro da tonalidade criada ou mais escuro era identificado 

como preto. Pessoas que indubitavelmente seriam classificados como negras. 

Pardos foram identificados por mim como as pessoas que, ou eram mais claras do 

que o marrom escuro que baseou minhas catalogações, ou as que eu não dava 

conta de uma catalogação racial9.  

Dos 10 programas que etnografei, contei 67 participantes dos quais 56 eram 

negros, 10 brancos e 1 amarelo. A esmagadora maioria dos convidados era negra. A 

maior parte deles estava em situação de pobreza, não eram casados formalmente. A 

maioria tinha a presença feminina como central na renda familiar, o ambiente em 

que estavam inseridos era de várias casas num mesmo terreno e eles costumavam 

falar de suas casas como “barracos”. Muitos afirmavam residir nas periferias de São 

Paulo. O programa passava um clima de desordem em suas falas e eles eram 

constantemente julgados tanto pela apresentadora quando pela psicóloga. Para 

expor minha hetero classificação fiz a tabela que segue (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Este critério foi usado no artigo do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, pois na 
maior parte das classificações raciais tende-se a embranquecer os pesquisados, por isso em caso de 
dúvida quando ao enquadramento de algum indivíduo este era “empretecido”, o caminho adotado foi 
o inverso da maior parte das pesquisas que utilizam a classificação atribuída. Em caso de dúvida 
considerei a pessoa como o mais escuro possível, muitos casos em que cataloguei o participante 
como pardo foi utilizando desse critério. 
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Figura 1 

Classificação racial dos participantes de Casos de Família 

 

 

 
NEGROS 

 
Título do programa 

 

 
Data 

 
Nº de 

convidados 

 
Preto 

 

 
Pardo 

 

Branco 

 

Amarelo 

  
“Adoro ficar com 
mulheres mais 
novas”. 

 
07/10/2013 

 
6 

 
3 

 
3 

 

X 

 

X 

 
“Meu filho precisa de 
uma mulher, não de 
uma franguinha.” 

 
14/10/2014 

 
7 

 
5 

 
1 

 

1 

 

X 

 
“Largue essa 
Sirigaita e fique 
comigo!” 

 
17/10/2014 

 
7 

 
7 

 
X 

 

X 

 

X 

 
“Minha mulher me 
bate e merece a lei 
João da Penha.” 

 
10/11/2014 

 
9 

 
2 

 
5 

 

2 

 

X 

 
“Não acredito que 
você gosta de um 
cara tão agressivo.” 

 
 

12/11/2014 

 
6 

 
1 

 
1 

 

3 

 

1 

 
“Suporto as suas 
agressões porque 
não tenho para onde 
ir.” 

 
19/11/2014 

 
3 

 
2 

 
X 

 

1 

 

X 

 
“Você se apaixonou 
e enlouqueceu.” 

 
20/11/2014 

 
9 

 
3 

 
5 

 

1 

 

X 

 
“Sou um filho ruim? 
Aprendi com você!” 

 
21/11/2014 

 
7 

 
6 

 
1 

 

X 

 

X 

 
“A saia que ela veste 
ele deveria usar!” 

 
10/03/2015 

 
7 

 
4 

 
1 

 

2 

 

X 

 
“Quem é essa aí, 
papai? Ta cheio de 
assunto.” 

 
08/03/2016 

 
6 

 
3 

 
3 

 

X 

 

X 

 
TOTAL DE PARTICIPANTES 

 
67 

 
56 NEGROS 

 

 

Ressalto que até mesmo nos títulos dos programas a figura da mulher - seja 

como mãe, esposa, amiga e etc. – teve protagonismo. A maior parte dos 
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entrevistados foi classificada como negros, ressaltando uma construção das classes 

pobres no processo de representação.  

 

2. 3 A construção espacial de Casos de Família 

A construção espacial feita pelos participantes dos locais em que habitam foi 

importante para dar uma dimensão de classe, a maioria das histórias mostra casos 

de vulnerabilidade social.  

No episódio de nome “Suporto as suas agressões porque não tenho para 

onde ir.” Tratava-se de um caso em que Miriam é casada com Téo e não tem 

condições financeiras de se separar dele por isso se mantém numa relação com seu 

marido envolta em agressões de todos os tipos. Tatiane (amiga de Miriam) detesta o 

marido da amiga e afirma o seguinte sobre ele no palco da atração: “Ele sai de casa 

com cheiro de lixo e volta com o mesmo cheiro, então não tem nem como (trair)” 

(PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA, 19/11/2014).  

Essas falas vão compondo um mosaico que faz com que minimamente 

entendamos a realidade em que estão submetidos esses personagens. Num outro 

momento desse mesmo programa Miriam constrói o lugar onde mora através da fala: 

“A gente tinha um barraco, né... Que ele (Téo, seu esposo) tinha invadido, no tempo 

que invadiram lá. Aí o barraco tava vazio e eu fui morar lá com meus filhos, não 

passou uma semana ele já tava indo lá também” (PROGRAMA CASOS DE 

FAMÍLIA, IDEM). 

 Os espaços de lazer são bailes de forró ou funk. Neles acontecem as 

traições e é muito requerida pelos convidados a permanência nesses espaços de 

lazer mesmo após o casamento. Em muitos espaços os parceiros se conhecem, é o 

espaço de sociabilidade e lazer relatado pelos participantes da atração. 

Os estereótipos são acionados porque as histórias são tratadas em tom de 

comicidade e nos seus processos de exposição da vida muitos participantes se 

exaltam. Muitos gritam e só é exposto o lado mais animalizante desses indivíduos.  

Aconteceram algumas brigas físicas durante os programas analisados por 

mim, percebi que a agressividade é uma categoria naturalizada ao universo dos 

entrevistados. Notei que a condição animalizante é uma das premissas da atração, 

pois não há uma busca por soluções dos problemas relatados, em muitos momentos 

percebi que o programa se estabelecia como um coliseu moderno, onde a plateia, os 
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telespectadores vão até lá para se divertirem às custas dos dramas que permeiam a 

vida dessas pessoas. 

 

2.4. Conclusão 

Através da hetero classificação e da etnografia dos episódios expressos na 

figura 1 pude compreender como as dinâmicas de classes são acionadas no 

discurso veiculado pelo programa. A recorrência racial revela que negros compõem 

a classe pobre de nosso país, em decorrência do histórico vivido por seus 

antepassados.  

Até hoje o racismo estrutural mantém os negros nessa condição subalterna. 

Enquanto o discurso midiático não romper com as estruturas sociais este apenas 

reforçará as desigualdades reinantes. Uma forma de se romper com o ciclo das 

estruturas de poder é aceitar como produtores dos discursos midiáticos outros tipos 

de pessoas que não façam parte das elites.  

Seria inocência da minha parte crer que o discurso veiculado pela televisão 

tem um viés revolucionário, não é isso que defendo, mas sim que a televisão 

brasileira seja redimensionada aceitando outros tipos de produtores, ouvindo o outro 

ao invés de apenas criar estereótipos baseados em prenoções. 
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CAPÍTULO 3. Casos de família no banco dos réus 

3.1. Como entender o Grotesco? 

Depois de pensar como os estereótipos de gênero e raça são acionados no 

programa, tenho como objetivo pensar nesse capitulo como a estética grotesca é 

acionada e como ela constrói uma animalização das classes pobres. Como a 

comicidade mascara os dramas vividos por essas pessoas com o objetivo de 

entreter o publico. 

Já no século XVII encontramos no dicionário da Academia Francesa uma 

definição para o termo grotesco. Era definido como o que é ridículo, extravagante, 

bizarro. O grotesco só se estabelece enquanto categoria estética a partir do século 

XIX. Raquel Paiva e Muniz Sodré (2002) definem categoria estética como 

 

 “um sistema coerente de exigências para que uma obra 
alcance um determinado gênero... no interior da dinâmica e da 
produção artística. A categoria responde tanto pela produção e 
estrutura da obra quanto pela ambiência afetiva do espectador, 
na qual se desenvolve o gosto, na acepção da faculdade de 
julgar ou apreciar objetos, aparências e comportamentos.” 
(SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 34)  
 

Percebemos que a estética pode ser entendida como a experiência sensorial 

ativada pela arte, ela não se liga somente com o que é harmônico. A estética pode 

ser pensada como a experiência pelo corpo, uma resposta à expressão artística. O 

Grotesco se localiza quanto a sua origem na transição entre a arte renascentista e a 

arte barroca. 

A concepção de grotesco provém da categoria “feio”, presente na Grécia 

antiga. O “feio” era pensado como o que não possuía um senso harmônico - aquilo 

que era desproporcional - contrapondo-se à noção de belo. A estética grotesca tem 

como uma de suas bases de influência o movimento barroco. O Barroco surge no 

final do século XVI, caracterizado pela junção de contrastes na construção dessa 

estética, era o feio e o belo, o claro e a sombra, juntos evidenciando o dualismo em 

que o homem da época estava inserido. O homem dessa época estava dividido 

entre as antigas tradições, onde a religião ditava os rumos da vida em sociedade, e 

o antropocentrismo, no qual o ser humano se colocava no centro do pensamento, 

produzindo conhecimento, rompendo em grande parte com a ideia de um Deus 

criador e regente da vida social. Possuía a transgressão como característica, uma 
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nova estética estava sendo criado e precisava contrapor a beleza e a harmonia do 

renascimento. O barroco tem como características: o paradoxo, o exagero das 

formas e sentidos, o excesso de metáforas, a predileção pelo feio, a religiosidade, a 

transgressão, a importância do corpo e etc. (COPPI, 2010). 

O grotesco se difere do barraco, pois não há uma busca por redenção. No 

grotesco há a ruptura com o esperado, é nessa ruptura que as emoções são 

acionadas e espera-se, em vez do gosto pela imagem, o estranhamento ou repulsa. 

Do movimento barroco herdou a transgressão, essa necessidade de romper com as 

concepções preestabelecidas do que é tido como belo; outra característica foi a 

função de juntar ideias opostas, o paradoxo, o grotesco agrega ideias contrapostas 

para criar uma imagem nova. Outra particularidade oriunda do movimento barroco é 

a hibridez, onde a combinação de elementos diferentes, heterogêneos, cria uma 

imagem que é exagerada (SODRÉ; PAIVA, 2002) 

A estética grotesca tem como propriedades o rebaixamento, que combina de 

forma incomum componentes heterogêneos criando elementos escandalosos de 

sentido. A desarmonia do gosto é acionada com o objetivo de suscitar a raiva, a 

repulsa, o nojo, o espanto ou o riso como respostas ás obras.  

Na televisão a função de causar riso é comumente acionada com objetivo de 

trazer entretenimento ao programa fazendo com que o telespectador esqueça os 

problemas e encontre na TV um refúgio.  

No programa Casos de Família encontrei como manifestação do gênero 

grotesco a animalidade, nessa propriedade há a referência às partes baixas, aos 

excrementos e genitais humanos. Uma passagem que expressa bem essa 

animalidade foi encontrada no programa em um determinado caso, em que todas as 

participantes foram catalogadas, neste caso especificamente, como pretas. O caso 

contava a história de Daiana que morava com o marido no mesmo terreno que sua 

sogra e a prima dele. Ela reclamava que a sogra se metia demais na sua relação 

com o marido, por isso ela não conseguia viver sua vida conjugal plenamente. A 

prima de seu marido ao ser entrevistada por Christina Rocha expôs essa faceta da 

animalidade presente na condição de vida desses entrevistados.  

 

“Ela quer tomar banho e tá pensando que tá numa 
hidromassagem fía... Fazer espuma... Fumaça no chuveiro... 
Não é assim não! É lavar os íntimo e esperar o próximo que 
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tem pra entrar." (PROGRAMA CASOS DE FAMÍLIA, 
26/05/2009). 
 

Um dos autores da estética grotesca que mais nos interessará é Bakhtin 

(2008). Sua importância se dá pelo tratamento que ele dá a essa estética 

relacionando-o com o seu caráter popular. Segundo ele só se compreende 

corretamente o grotesco quando o relacionamos a cultura popular, entendida como a 

cultura de um povo. A via para se romper com a tradição é o grotesco. 

Deixando de lado as suas origens e fitando-se nas características desse 

gênero podemos ressaltar que o grotesco é atuado de forma espontânea, o cotidiano 

é exposto na mídia ressaltando um rebaixamento espiritual e o ridículo provindo do 

exagero. Em Casos de Família a espontaneidade é crucial para o convencimento do 

publico que aquele será um caso verídico aos olhos do telespectador, é como se a 

conversa entre Christina Rocha e o convidado fosse acontecesse ali. Percebi ao 

mesmo tempo que elementos da pré entrevista (feita na triagem e antes do 

programa com os convidados do dia) são usados para confrontar as falas e posições 

dos participantes durante sua presença no palco. 

A encenação é outro elemento dessa estética que se mostrou presente nas 

investigações do programa. O grotesco aparece em qualquer jogo de cena. Utiliza-

se a cumplicidade com a plateia que irá corroborar com as atitudes e falas da 

apresentadora. Este momento foi percebido durante as investigações no programa 

Casos de Família, o momento em que a platéia faz uma pergunta aos convidados do 

dia, porém na maior parte das vezes o publico presente nas gravações concorda 

com a apresentadora.  

A cumplicidade será acionada por meio de gestos risíveis, trejeitos e gestos 

descompassados além da falta de estudo. Um dos casos mais emblemáticos de 

Casos de Família é o programa de tema “Amigas e Inimigas” 10. Nesse episódio 

Márcia, Sara e Adriana são amigas de longa data, porém Adriana e Sara disputam a 

atenção de Márcia. Em determinado momento Sara conta que um dia foi ao mercado 

com as amigas pois gostaria de comprar um produto,chegando lá ela não sabia a 

pronuncia correta do produto e foi ridicularizada no palco,ao invés de falar notebook  

ela se referia ao produto como ‘naitebruique’ provocando uma crise de riso na plateia 

e na própria apresentadora que quase chora de rir.A cumplicidade estabelecida 

                                                
10 Programa exibido no dia 02/06/2009. 
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entre Christina Rocha e o publico presente no programa se estabelecia pelo trejeitos 

descompassados e gestos risíveis da convidada. 

O gênero grotesco se subdivide em alguns, trataremos apenas dos 

encontrados durante a observação desse talk-show. O grotesco chocante é voltado 

para a provocação superficial provocando um choque perceptivo, geralmente com 

intenções sensacionalistas, ou seja, a intenção de provocar fortes emoções no 

público com o objetivo de alavancar os índices de audiência. O grotesco crítico usa 

os elementos, já citados anteriormente pertencentes a esta estética, para desvelar o 

que é está estabelecido (ou tido como natural), tornando risível o trágico e fazendo-

nos chocar com o cotidiano. Tem como objetivo desmascarar, através da 

ridicularização, temas estabelecidos na consciência coletiva, retirando-os assim de 

seus lugares estáveis, consagrados, fazendo com que de alguma forma o assunto 

seja discutido. A tarefa desse subgênero é criticar o que é tido como verdade 

preestabelecida. 

 

3.2. Casos de Família: “Aqui você sempre vai ter uma amiga!” 

O auditório é um espaço de mediação que remete a um dos elementos 

fundadores da estética grotesca, as festas populares. Na TV elas são reproduzidas e 

retomadas, a espontaneidade reinava nas festas populares do período renascentista 

e no auditório ela será novamente produzida. 

A televisão é um produto de massa que tem ligação às festas populares 

renascentistas que tinham como objetivo entreter o povo fazendo-os esquecer dos 

aborrecimentos cotidianos. O povo continua sendo público-alvo, Bakhtin (2008) 

remonta as praças publicas renascentistas para pensar a tensão entre cultura 

popular e cultura erudita, programas como Casos de Família, destinados a cultura 

popular, são mantidos, pois as classes baixas vão se reconhecer no processo de 

recepção desse programa nos lares, garantindo a identificação. As historia ativam no 

público, de certa forma, processos de reconhecimento característicos de uma classe 

social. O resultado pretendido é esse, porém na construção de produtos midiáticos 

nem sempre os resultados serão os esperados. 

Lila Abu-Lughod em seu artigo “A interpretação de cultura(s) após a televisão” 

faz uma etnografia em uma aldeia no Egito investigando e relando quais os 

processos envolvidos na recepção dos conteúdos televisivos de massa por parte 

desses moradores. Admito que os telespectadores desses programas de estética 
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grotesca não são meros seres passivos frente ao conteúdo dado. Percebemos que 

muitas vezes essas atrações são ressignificadas pelo público, e por nichos de 

telespectadores no qual originalmente o programa não é pensado, no processo de 

recepção dos programas televisivos. Cosmopolitismo está vinculado a ideia de um 

indivíduo de uma determinada cultura que viaje a outros lugares do mundo, mas que 

se sintam a vontade em várias partes do globo, como se introjetasse dentro de si 

costumes e valores de outras culturas. Em outra parte do mundo essa pessoa se 

sentia familiarizada com outros países. O que a autora faz é deslocar esse conceito 

de seu lugar costumeiro alocando-o a realidade da recepção televisiva. No dado 

artigo ela insere esse conceito a uma realidade rural de uma pequena aldeia no 

Egito, porém o que tenho como objetivo aqui é inserir essa noção de cosmopolitismo 

a recepção dos telespectadores do programa Casos de Família.  

A noção de cosmopolitismo pode acrescentar e fundamentar minha noção da 

televisão como difusora de significados e significantes. As experiências cotidianas 

dos telespectadores são mixadas às noções que a televisão passa, fazendo com 

que elementos que não façam parte da cultura desses indivíduos passem a fazer 

sentido. Tais como acontecem no vilarejo do Cairo em que as pessoas dão conta de 

uma realidade (independência da mulher, consumo de marcas e etc.) que não é sua. 

Parto da hipótese de que no processo de recepção do programa Casos de Família, o 

telespectador mixe noções de sua cultura, de sua realidade, com as veiculadas pela 

atração. Parto da noção de que o programa é produzido por classes que obtém o 

privilégio de construir o discurso televisivo. Admito a classe social dos 

telespectadores como diferente a dos produtores desse talk-show. 

Na cultura popular, diferentemente do que ocorre na cultura erudita, se dá 

possibilidade a plateia para que ele aja como sujeito do espetáculo e no programa 

Casos de Família o povo é o protagonista, ele expõe suas historias e esse é o foco 

central da atração. O telespectador e a platéia emitem julgamentos das historias 

trazidas como numa arena. 

A frase que inicia esse subitem é uma das falas que mais se repetem nesse 

programa. Um dos lemas é a máxima: “Aqui você sempre vai ter uma amiga.” Ao 

longo da investigação não havia compreendido o papel que o programa 

desempenha na vida daquelas pessoas. Christina Rocha mantém sua palavra e 

mesmo com a aura sensacionalista a atração é centrada na figura feminina. Em 

todos os casos pude perceber que Casos de Família se esforça para fazer deste um 
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ambiente seguro para as mulheres. No palco da atração não é tolerado agressões 

físicas e qualquer tipo de insinuação pro parte de um homem deste tipo resulta em 

bronca da apresentadora ou expulsão do palco. Anahy D’amico e Christina Rocha 

têm a preocupação em entender a historia pelo viés feminino, em praticamente todos 

os casos foram focados em cima da mulher, em todos os programas havia pelo 

menos uma mulher em cada historia. Mesmo que no limite da definição dessa 

palavra enxergo no programa analisado um viés feminista, que busca a dignidade do 

gênero feminino igualando-o com o masculino. Algumas vezes percebi que o 

programa ofereceu ajuda, porém em todos os casos foi a alguma pessoa do gênero 

feminino. 

 

3.3 Complexificando o debate em torno da atração 

A televisão aberta remonta a estrutura das praças publicas renascentistas em 

que o lazer do povo era controlado pelas elites dirigentes, assim como acontece na 

atualidade na produção dos conteúdos midiáticos. 

  

“Das páginas sensacionalistas dos jornais com 
celebridades e à heterogeneidade da programação 
televisiva, a massa busca um espetáculo que a divirta e 
ao mesmo tempo a integre, ainda que imaginariamente 
no espaço público – espaço,como se sabe,historicamente 
difícil de se constituir num país como o Brasil, cujas elites 
sempre sufocaram o Estado e a república com seus 
interesses privados.” (SODRÉ; PAIVA, 2002) 

 
Na década de 1960 a televisão brasileira se desenvolve tecnicamente, 

abrangendo assim sua faixa de audiência, a partir daí ela passa a se consolidar 

como veiculo de massa. Agora não mais tinha somente como publico alvo a minoria 

privilegiada economicamente, a programação é então repensada para atingir o 

máximo de pessoas.  A televisão massiva teve como projeto fundamental a 

construção de fato de um espaço público nacionalmente compartilhado, essa ideia 

de juntar as diferentes noções de Brasil numa ideia única; evidenciando assim o 

caráter uniformizante que a televisão visa construir. 

O desejo alimentado pelo discurso midiático, almejado um tempo e que hoje 

se estabelece como realidade, de criar uma imagem nacional uniforme onde os 

indivíduos se sintam plenamente inseridos é fundamental para a consolidação de um 

controle a nível nacional. Se a televisão for capaz de forjar uma identidade nacional 
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ela pode compartilhar os seus próprios valores mascarando-os como da nação, 

como se este fosse alguma espontâneo da audiência e o discurso midiático apenas 

reproduzisse. É esta falsa liberdade que o programa Casos de Família passa ao 

retratar historias dos públicos C e D11···, envolto nos valores das classes dirigentes. 

Entender que há uma estereotipação deste público é compreender que o discurso 

construído no programa é fundamental para a manutenção de privilégios das classes 

dirigentes. 

A classe dirigente é aquela detentora de privilégios (que frequentam as 

melhores escolas, tem a melhor qualidade de vida, ocupam os melhores cargos, etc. 

e que ao longo de suas existências sempre estarão nos espaços tidos como de 

excelência) capazes de construir os discursos midiáticos. O programa Casos de 

Família se propõe a refletir, tal qual num espelho, esta classe pobre evidenciando 

seus dramas e construindo um retrato desses indivíduos. A imagem refletida no 

espelho midiático ao contrario do que se espera evidencia muito mais a imagem das 

classes dirigentes, que produzem o discurso acerca das classes pobres, do que 

propriamente a exposição real das classes baixas. A representação pautada em 

cima da estética grotesca constrói uma imagem estereotipada das classes pobres 

demarcando o olhar de estranhamento frente a essas historias daquele que tem o 

poder de construir discursos. Embora essa classe dirigente busque a manutenção de 

seus privilégios quando cria os discursos oficiais não há uma vilania completa nas 

suas ações, elaboro construções mentais para facilitar a teorização, porém a 

realidade tangível é muito mais complexa do que esquemas mentais. 

 

 

 

                                                
11 Definidos pela publicidade como os que compõem as áreas periféricas centros urbanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da investigação do programa Casos de Família, percebi que há um 

discurso que embute uma noção de hierarquia de gêneros, porém, diferentemente 

do que se imagina, eles são complexificados por esse mesmo discurso. Em vez da 

construção de um único gênero percebi que a atração constrói mais gêneros nos 

processos interacionais.  

Havia lugares de importância para cada um dos gêneros situacionais 

construídos ao longo da investigação do programa Casos de Famíla, onde a “mulher 

errada” estaria na camada mais inferior. O comportamento do tipo errado de mulher 

é o mais combatido e o que mais choca a plateia, a recorrência dos episódios 

comprovam essa ideia. Embora se mostrem temas polêmicos e de certa relevância 

na cultura brasileira (como a violência domestica, pedofilia, abusos e etc.) esses não 

avançam das convicções defendidas pelo senso comum. Como já definido 

anteriormente o senso comum é o discurso reinante tanto defendido pela mídia 

quanto pelos telespectadores.  

A atração não acrescenta ou rompe com o habitus dos telespectadores que o 

assistem, nem o dos convidados que vão ate lá, supostamente, para resolver seus 

problemas. Enxergo que o habitus dos grupos presentes nessa atração não rompe 

com a natureza mantedora de privilégios e pode ser usado de forma a justificar 

determinados estereótipos criados pelas classes dirigentes com o objetivo de 

dominar e mesmo domar os corpos e práticas dos indivíduos de classes mais 

baixas.  

As pessoas que expõem suas vidas no programa são advindas de camadas 

populares, porem são retratadas de forma preconceituosa. Constato que nessa 

lógica quem mais se aproxima do que é idealizado como biológico tende a ser 

rechaçado, estar em contato com suas emoções é uma coisa ruim, pois nessa visão 

o que diferencia o ser humano dos animais é a capacidade de raciocinar e ponderar 

o que é melhor para ele. 

Percebo que a manutenção do habitus é uma característica das diferentes 

classes sociais, porém a manutenção dos privilégios vivenciados pelas elites 

significa a subalternização eterna de uma classe sobre a outra. Enquanto o discurso 

midiático não se transformar, aceitando indivíduos de outras classes sociais, este 

não provocará uma ruptura com a estrutura. 
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É evidente para mim que a televisão não tem, desde a sua formação, uma 

preocupação de fato revolucionária e sim rompantes revolucionários corroborados 

pela opinião publica.  

A televisão se transforma conforme a sociedade também vai se 

transformando, esse processo de retroalimentação ressalta necessidade de nos 

repensarmos enquanto nação, examinar o rumo que a sociedade caminha e 

reestruturar o discurso do senso comum.  
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