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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as representações da classe pobre a partir dos 

vieses mercadológico e ideológico da televisão. Logo, está estruturado no movimento 

de projeção de audiência e consumo, dado por vínculos afetivos viabilizados pelo riso, e 

na manutenção e confecção de estereótipos sociais, reguladas pela exclusão dos padrões 

de beleza, moda e comportamento, acordados pela elite econômica. Trata-se, portanto, 

das encenações das personagens Valéria Vasques e Janete, interpretadas por Rodrigo 

Sant’Anna e Thalita Carauta no programa humorístico Zorra Total da Rede Globo, no 

ano de 2011. O método utilizado une a revisão bibliográfica à análise de conteúdo. A 

primeira tem como base de compreensão os conceitos de Riso, Estereótipo, Estratégias 

Sensíveis de Comunicação, Legítimo, Moda, Classes Social, Ideologia e Consumo. A 

segunda está dividida nas investigações de frases/bordões repetidos e recortes de tempo 

das imagens dos quadros do programa. Assim, são investigadas as relações entre mídia 

e cotidiano fundamentadas nas estratégias adotadas pela produção do humorístico, sobre 

as caracterizações das personagens, e suas formas de afetar a sociedade. Nesse diapasão, 

o eixo condutor da pesquisa são os discursos (verbais e imagéticos) de construção de 

tipos populares atrelados aos espaços e aspectos sociais comuns ao telespectador, sobre 

as estereotipias de comportamento direcionadas à transexual Valéria Vasques e 

explanação da figura "grotesca" de Janete, para tentar entender qual é a proposta de 

comunicação do humorístico.  

 

Palavras-chave: Cotidiano; Riso; Estratégias Sensíveis; Estereótipo; Grotesco; Moda; 

Ideologia. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a study on the representations of the poor class from the marketing 

contexts and ideologies of the TV. Soon, is structured in the movement of the projection 

of audience and consumption, given by affective bonds is made possible by the 

laughter, and the maintenance and creation of social stereotypes, regulated by the 

exclusion of standards of beauty, fashion and behavior, agreed by the economic elite. 

That is, are analyzed the role of the characters Valéria Vasques and Janete, interpreted 

by Rodrigo Sant'Anna and Thalita Carauta in humorous program Zorra Total of Rede 

Globo, in the year of 201. The method used to unite the literature review to content 

analysis. The first is as a basis for understanding the concepts of Laughter, Stereotype, 

Sensitive Strategies of Communication, Legitimate, Fashion, Social Class, Ideology and 

Consumption. The second is divided in investigations of phrases/staves repeated and 

clippings from the time of the pictures of the frames of the program. So, are investigated 

the relationship between media and everyday life based on the strategies adopted by the 

production of humor, on the characterizations of the characters, and their ways of 

affecting the society. In this line, what conducts research are the speeches (words and 

pictures) for the construction of popular types coupled to spaces and social aspects 

common to the viewer, On the stereotypes of behavior directed toward transsexual 

Valéria Vasques and explanation of the figure "Grotesque" of Janete, to try to 

understand what is the proposal for a communication of this Humorous program. 

 

Keywords: Everyday Life; Laughter; Strategies susceptible; Stereotype; Grotesque; 

Fashion; Ideology. 
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Introdução 

 

Esta temática começou a ser pensada a partir de meados dos anos 1980, como 

consequência de olhares despretensiosos sobre séries e programas humorísticos que 

compunham as audiências da época. Não apenas pelo fato de ter vivenciado esse tempo 

sob a perspectiva de criança de interior, mas porque esse foi um dos períodos mais 

importantes da televisão brasileira, haja vista a sua enorme expansão e o fim da censura 

que já durava mais de duas décadas. 

O censo nacional da década de oitenta constatava que 55% de um total de 26,4 

milhões de residências já estavam equipadas com aparelhos de TV. O crescimento do 

número de residências com televisores entre 1960 e 1980 era de 1,272%. Ou seja, eram 

18 milhões e 300 mil aparelhos, em preto em branco e em cores, disponíveis aos 

programas humorísticos, séries, programas de auditório e as telenovelas
1
. 

No entanto, com uma infância e juventude fortemente marcadas por condições 

econômicas e sociais quase intransponíveis e referenciadas por esse estágio de 

afirmação da televisão como um dos mais poderosos meios de comunicação, uma 

inclinação ao gosto por programas populares, como por exemplo, Os Trapalhões, 

Chacrinha, A Praça é Nossa, Jerry Lewis, Chaves, entre outros, não poderia ser 

divergente da que cingia a classe em que eu estava inserido. 

Dessa forma, confinado em uma estrutura de impotência social/política imposta 

pelas minhas condições econômicas e subjetivação das audiências dessa época, fui 

espectador de inúmeras transformações culturais promovidas pela televisão, além de 

experimentar, em meu próprio cotidiano, os efeitos de seus discursos, ordenados através 

dessas transformações, como por exemplo, o riso deliberado a partir da ridicularização 

do pobre, do negro, do gay, do gordo, do feio etc., registrado e naturalizado com 

expressão do cômico brasileiro.  

Um exemplo desse processo de ridicularização e naturalização de discursos 

acerca da cristalização dos estereótipos foi o humorístico Os Trapalhões. O programa 

que teve o seu auge de audiência nessa época, se transformou em um dos maiores 

fenômenos de popularidade e audiência no Brasil em toda a história. Ele entrou para o 

livro de recordes mundiais como o humorístico de maior duração da televisão, com 

                                                 
1
Disponível em: http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv80.htm. Acesso em: 10 Jan. 2016. 
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trinta anos de exibição
2
. O grupo era composto, na TV Globo, por Didi Mocó (Renato 

Aragão), Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Esse programa foi responsável pela 

movimentação de milhares de fãs com um tipo de humor que já abarcava a 

representação de modelos populares marcados por construções discriminatórias
3
. 

Diante disso, esse trabalho traz consigo dois pontos de fundamental importância 

e relevância para as pesquisas em comunicação, mídia e cotidiano: primeiro, a 

observância da capacidade que a televisão tem de afetar a sociedade, por meio do 

envolvimento afetivo estabelecido a partir de uma lógica de consumo determinada por 

objetivos mercadológicos quase cirúrgicos e veiculados através de programas 

humorísticos de naturezas discriminatórias e ridicularizantes das classes pobres. 

Segundo, na análise dos paradigmas estratégicos, desse formato de mídia, sob o olhar de 

quem experimentou, em seu cotidiano, alguns de seus efeitos cruéis. 

Contextualizados e apresentados os motivos e as circunstâncias que levaram à 

construção dessa pesquisa, segue-se na descrição do caminho científico percorrido. 

Logo, posterior à observação dos programas televisivos, de um modo geral, os 

interesses analíticos se direcionaram aos humorísticos, exclusivamente, e as formas 

como eles representavam as classes desfavorecidas economicamente e como faziam uso 

do riso nessas representações. 

Todavia, essa pesquisa começou a ser desenhada cientificamente com a 

percepção de que o riso estabelecido pelos personagens de tais programas era tecido sob 

uma forma de humor ancorada na construção ou consolidação de preconceitos e 

estereótipos (HELLER, 2014, p, 24).  Foi percebido, também, que tal riso não era 

direcionado às classes mais favorecidas economicamente. O riso era construído, 

principalmente, com o objetivo de fazer a própria classe desfavorecida economicamente 

rir de si mesma.  

Era um tipo de cômico que atravessava a construção da ridicularização da classe 

pobre tanto pelas cenas quanto pelos processos ideológicos articulados no campo dos 

signos Bakhtin (2006), no que tangem os objetivos de fazê-la rir de suas próprias 

realidades e abrir mão do empenho por transformação social e econômica.  

 

                                                 
2
Disponível em: http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/05/os-trapalhoes-tv-globo-1977.html. 

Acesso em: 25 Jan. 2016. 
3
Disponível em http://wp.clicrbs.com.br/7lista/2015/07/10/sete-momentos-marcantes-dos-

trapalhoes/?topo=52,2,18,159,15. Acesso em: 22 Jan. 2016. 
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Foi sobre essa percepção que o riso foi explorado. Partindo de uma análise 

inicialmente despretensiosa e procurando embasá-lo nos estudos sobre mídia e 

cotidiano, destacando as suas interfaces com a política, cultura, estereótipos e consumo. 

Para tanto, foi tomado como objeto de estudo a representação do pobre no programa 

humorístico Zorra Total da Rede Globo através das personagens Valéria Vasques e 

Janete, interpretadas por Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta, no ano de 2011. 

Assim, a personagem Valéria Vasques é construída sobre a identidade da 

transexual que, sendo de classe pobre, traz consigo uma representação marcada por 

características visuais e comportamentais que buscam a introjeção de um tipo de pessoa 

comunicado e vendido como popular. Esse processo de exibição demarca uma fronteira 

de consumo estrategicamente programada entre a classe à qual ela pertence e uma outra, 

economicamente favorecida, que se figura como o seu oposto: a elite econômica. 

A personagem Janete, além de ser retratada sobre a mesma linha de estereotipia 

que a Valéria Vasques, ainda acrescenta-se a ridicularização por sua aparência e a 

imposição de uma passividade constrangedora diante dos assédios sexuais ressaltados e 

repetidos, constantemente, no cenário do metrô carioca.  

A personagem é arquitetada e comunicada de forma "grotesca" e fora do perfil 

estético, dado pela atualidade, sob o olhar da mesma "elite" que planeia, além da 

demarcação das fronteiras citadas acima, à criação ideológica Bakhtin (2006) de 

impossibilidades de mudanças sociais e econômicas.     

Logo, sobre as duas personagens, a mídia televisa se vale da construção de um 

ideal de classe pobre que é comercializado: ora na pele da transexual com traços 

desconexos com a moda e os tipos de comportamentos discursados e outorgados como 

verdades por aqueles que detêm o poder econômico; ora na cristalização de uma mulher 

pobre e negra que vive assaltada às informações de seu tempo que, sobre a maquiagem 

de uma ingenuidade "cômica" é atravessada por discriminações do tipo de roupa que 

veste (sempre representando uma moda já ultrapassada), corte de cabelo, tipo de cabelo 

(duro e maltratado) e pela sua fala que, reverbera um português antagônico à norma 

culta da língua portuguesa. 

Dessa forma, a pesquisa será construída através das análises das personagens 

Valéria Vasques e Janete, interpretadas por Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta no 

programa humorístico Zorra Total da Rede Globo. Para tanto, a concentração se dará na 

percepção de um discurso que pode se costurar sobre os conceitos de representação, 

tipificação cristalizada e reprodução do comum. Isto é, lança-se mão das análises das 
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representatividades cômicas de espaço e de aspectos sociais comuns ao telespectador, 

sobre estereotipias de comportamento da transexual Valéria Vasques e da figura 

"grotesca" de Janete, na tentativa de entender qual é a proposta de comunicação desse 

quadro humorístico. 

Logo, partindo do pressuposto de que o humor não é algo novo nos meios de 

comunicação, lança-se mão de duas interrogações: primeira, quais seriam os objetivos 

relacionados entre as visibilidades das personagens construídas a partir de tipos 

populares fortemente marcados por estereótipos sociais no humor televisivo? Segunda, 

quais as suas dimensões nos campos da política/consumo e do cotidiano como reflexos 

das audiências em programas populares de televisão? 

Considerando que o caráter comunicacional do objeto de estudo é entremeado 

pelos fatores técnica (imagem/som) e discurso, o processo de pesquisa sobre as 

personagens Valéria Vasques e Janete enquadra-se no seguinte percurso metodológico: 

Primeiro, na revisão bibliográfica articulada pelos teóricos que fundamentarão 

os conceitos aqui defendidos. Logo, as bases de sustentação escolhidas para abordar os 

problemas de comunicação percebidos e apresentados na pesquisa serão a comunicação, 

a filosofia e a sociologia. Sobre tais bases, segue-se na ancoragem dos autores e 

conceitos abaixo:  

• Muniz Sodré, sobre o conceito de "bios midiático" (2002) e as 

implantações das "Estratégias Sensíveis" (2006) que abarcam as produções 

de conteúdos televisivos.   

• Henri Bergson e o conceito de riso (2004) imbricado nos comportamentos 

humanos e nas suas relações com a sociedade; Søren Kierkegaard sobre o 

conceito de ironia abordado pelos parâmetros filosófico/teológico de suas 

leituras sobre Sócrates.  

• Michel Foucault sobre as relações de poder (2013) que envolvem as 

estruturas sociais, sobre a ordem de um discurso (2013) que se sobressai 

através da construção de verdades amparadas pelo saber técnico (2007). 

• Em Mikhail Bakhtin, a abordagem da linguagem sobre os paradigmas 

Marxistas (2006) e a percepção de um tipo de riso, diga-se libertador, 

contido na cultura popular da idade média e do renascimento sobre o 

contexto do escritor e padre francês François Rabelais (2013);  
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• Sobre Stuart Hall as suas abordagens sobre raça, mídia (2009), identidade 

e cultura (2011), além de outros que serão abordados de acordo com as 

necessidades surgidas ao longo da pesquisa. 

O segundo método será a análise de conteúdo que, segundo Laurence Bardin 

(1977), abarca a aplicação dos processos e técnicas de análise das comunicações e os 

seus procedimentos de descrição de conteúdos diretamente ligados às investigações dos 

filmes dos quadros de Valéria Vasques e Janete no Zorra Total. 

Assim, tomando como ponto de escolha do corpus, o sucesso alcançado pelo 

quadro humorístico das personagens em 2011, como será explicado mais a frente, o 

recorte se deu na distribuição e averiguação de cenas dos episódios do programa Zorra 

Total, exatamente no mesmo ano. 

Por fim, a revisão bibliográfica e análise de conteúdo serão construídas sobre 

bases quantitativas e qualitativas embasadas na "A arte de pesquisar" de Mirian 

Goldenberg (2014). Tal decisão parte da preocupação com o aprofundamento das 

leituras dos fatores, consciência social/classe social, elementos identitários/padrão de 

beleza e consumo/papel do cidadão em que as personagens Valéria Vasques e Janete 

são apresentadas, procurando assim, abordar os assuntos compreendidos em suas 

representatividades em consonâncias com as suas realidades sociais
4
.  

Vale ressaltar que a importância da pesquisa qualitativa se deu, de forma 

secundária, na busca pelas inferências do trabalho, e primordialmente, na formação das 

bases de sustentação teóricas mapeadas a parir das características das produções 

mercadológicas redigidas nas entrelinhas das representações das personagens. Logo, 

foram enfatizadas as particularidades dos diálogos entre Valéria Vasques e Janete com 

o objetivo de balizar as explicações sobre a audiência desse quadro humorístico em 

2011.  

Assim, o objetivo geral da pesquisa será analisar, a partir dos conceitos de 

representação e estereótipo, as relações entre consciência social/classe social, elementos 

identitários/padrão de beleza e consumo/papel do cidadão através das personagens 

interpretadas pelo ator Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta no humorístico Zorra Total 

                                                 
4
 A pesquisa, quando aborda o pertencimento social das personagens, não se vale dos processos de 

recepção, apenas de produção. Esse entendimento sobre o grupo social das personagens tem valia nas 

análises de comparação simétricas ou assimétricas que a televisão intenta representar. Ou seja, a tevê não 

inventa o ambiente representativo, mas resume e cristaliza em estereótipos para melhor comunicar e 

alcançar os seus objetivos que são tanto o consumo quanto a separação de classes. Logo, as análises que 

se concentram, estrategicamente, no processo de produção que fomentam a lucratividade da televisão. 
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da TV Globo, tendo como imperativo palatável o riso e as suas imbricações afetivo-

vinculativa nos processos histórico, social, econômico, político e cultural. 

Não obstante, entrelaçada a este plano geral, a pesquisa seguirá nas análises 

secundárias dos formatos de risos que fundamentaram os diferentes de tipos de mídias 

dos séculos XX e XXI. Isto é, as impressas, radiofônicas e a televisivas.  

Diante disso, as revistas O Malho e Fon-fon! serão os exemplos de mídia 

impressa analisados. Sobre a mídia radiofônica, responsável pelo surgimento das 

audiências dessa época e referência para modelos de programas humorísticos 

reproduzidos mais tarde pela televisão, as observações serão traçadas a partir da sua 

popularidade e produções técnicas.  

A TV, inicialmente herdeira dos atores e autores do rádio, será averiguada como 

o palco em que foram desenvolvidos, além de outros diversos modelos de programas 

humorísticos, os dois formatos do Zorra Total: o analisado nesse trabalho, iniciado em 

25 de março de 1999 e finalizado em meados de 2015
5
, e o atual. 

Alem disso, serão analisadas as falas das personagens Valéria Vasques, do 

programa Zorra Total, da Rede Globo, e a declaração do humorista Rafinha Bastos em 

seu stand up comedy. Ambos sobre a orientação da aceitação de violência sexual contra 

a mulher. Tais análises serão posicionadas a partir dos contextos de mídia e cotidiano, 

atrelados aos conceitos de: estereótipo, riso, legitimação e cotidianidade. 

Por conseguinte, uma das primeiras inferências desse trabalho está circunscrita 

na hipótese de que a televisão, ao unificar todas as características das mídias impressas 

e radiofônicas, lança mão de objetivos genuinamente mercadológicos de produção e 

veiculação de conteúdos.  

Outra suspeita está nas suas táticas de veiculação, dadas a partir do sensível 

Sodré (2006), que fomenta os vínculos social, cultural e político a um agir 

extensivamente sinalizado aos hábitos de consumo. Não obstante, tais artifícios, tendo a 

mídia televisiva marcada por uma moral estruturada através das estratégias sensíveis de 

comunicação, o riso é produzido como dispositivo de validação dos discursos sobre 

preconceitos e estereótipos sociais. 

Há também a possibilidade, diante das representações estereotipadas das 

personagens do programa Zorra Total, da separação de classes economicamente 

distintas, bem como a acentuação, de forma excludente, dos padrões de beleza, de moda 

                                                 
5
Disponível em: http://odia.ig.com.br/diversao/2014-12-17/zorra-total-sai-do-ar-passa-por-reforma-e-

pode-ate-mudar-de-nome.html. Acesso em: 20 de Fev. de 2017. 
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e de comportamento que são antagônicos aos propagandeados pela elite econômica 

brasileira. Isto é, um enquadramento de um tipo de público em uma estrutura de 

comportamento/vestimentas ordenada a partir do "grotesco".  

Diante dessa possibilidade, é estimado que o objetivo de comunicação principal 

da TV, que é a cristalização de um arquétipo de pobre intricado na figura do "grotesco" 

Sodré e Paiva (2002), pode estar posicionado do lado de fora dos parâmetros de 

qualificação valorativa dados aos estilos difundidos pela indústria da moda. Ou seja, a 

hipótese é lançada sobre a confecção de um padrão de gente, desqualificado pelo 

discurso do humor, que não se encaixa nos modelos regulados e fechados dessa 

indústria, como por exemplo, o fashion, o punk etc. 

Outra suposição é a exclusão do pobre através do consumo, ao contrario do que 

defende Canclini (1999), haja vista que a obtenção da cidadania através do consumo 

está atada às possíveis condições econômicas que fogem às realidades das classes 

desfavorecidas economicamente. Além disso, a relação econômica desnivelada pelo 

capitalismo gera uma autonomia do indivíduo que enaltece as individualidades em 

detrimento da construção de um corpo social fixado a partir do comum e do social. 

Sobre os dois formatos do programa Zorra Total, isto é, o que será analisado 

nesse trabalho e o atual, parte-se da hipótese secundária de que há diferenças essenciais 

entre eles, sim. Porém, a primeira percepção se dá na rejeição de uma possível 

reformulação, do segundo modelo, dada através do esforço em diminuir as 

representações estereotipadas direcionadas aos pobres.  

O que impera é a investida, de força e capital, na reposição e reordenação de 

atores, não mais advindos dos modelos de rua ou pequenos palcos populares, como por 

exemplo, circos, feiras e festas temáticas, para uma equipe artística que projeta ser 

reconhecida como comunicadora de um humor branco, magro, bonito, bem vestido, 

bem falado e originado no sudeste do país.   Isto é, apenas houve um deslocamento do 

lugar do estereótipo. Ele saiu dos discursos e das representações e se estabeleceu, 

definitivamente, talvez, nas seleções contratuais dos atores e nas abordagens temáticas
6
.  

De forma oportuna, este estudo traz consigo, como justificativa e importância, as 

análises das relações retratadas pela linguagem do humor televisivo a partir dos 

contextos de representação das classes populares, incluídas socialmente por meio de 

                                                 
6
Ressalta-se que a análise do modelo do Zorra Total atual não faz parte dos objetivos dessa pesquisa. 

Porém, essa pequena explicitação foi necessária, pois no decorrer do trabalho não havia a crença nessa 

mudança, haja vista a audiência e a popularidade das personagens aqui estudadas.  
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estereótipos e das suas formas de legitimação, dadas pelas estratégias televisivas e os 

seus cruzamentos pelos temas: cotidiano, mídia, comunicação e consumo.  

Porém, tal análise se faz relevante para os estudos de comunicação social, e, 

principalmente, para os de Mídia e Cotidiano, porque não se deterá aos moldes de 

recepção massivos, mas permeará, exclusivamente, os processos de produção e 

veiculação, como máquina que se transforma e transforma práticas políticas, culturais e 

de consumo/sociabilidades, interligados aos contextos afetivos e de subjetividades. 

Buscando assim, portanto, se aproximar mais densamente, no universo do cotidiano, 

daquilo que é comunicação e daquilo que é social.  

Por fim, tais processos de comunicação fortificam-se em relevância quando 

investigados na relação entre às mediações tecnológicas que fomentam a construção e 

representação do pobre, pelas personagens, e nas suas ligações aos aspectos identitários 

e sócio-culturas que compõem o ambiente midiático. 

O primeiro capítulo abordará a história do humor no Brasil. Será traçado um 

relato histórico que parte da mídia impressa, tendo as revistas como fontes de análises, 

atravessa a era do rádio e vai até o início da televisão.  Para isso, como fonte de 

pesquisa, os arquivos digitais online de sites como, da própria Rede Globo, SBT etc. 

foram fundamentais, além da bibliografia abaixo: 

 Elias Thomé Saliba, em seu livro Raízes do riso, do ano e 2002. O autor 

aborda o contexto histórico do humor nas mídias brasileiras - imprensa 

diária ou semanal - nos palcos dos teatros, nas revistas, nos filmes e 

programas de rádio sobre o espaço de tempo compreendido entre o final do 

século XIX e a década de 1940; 

 Mikhail Bakhtin, em seu livro A cultura popular na idade média e no 

renascimento. O contexto de François Rabelais, do ano de 2002, também é 

parte importante da bibliografia desse capítulo, haja vista a sua percepção 

sobre o riso como uma espécie de segunda vida do povo; 

 Terry Eagleton, em seu livro A Ideologia da Estética, do ano de 1990, 

sobre a dissociação das três esferas da ação humana (arte, ética e política), 

isto é, a arte se torna autônoma em relação ao ético e ao político. Ou seja, 

há liberdade total na hora de criar arte; 
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 Luiz Artur Ferraretto, em seu livro Rádio no ar: o veículo, a história e a 

técnica, do ano de 2001, sobre o nascimento das transmissões radiofônicas 

no Brasil; 

 Néstor. García-Canclini, em seu livro Culturas Híbridas: estratégias para 

entrar e sair da modernidade, em que ela aborda o rádio uma mídia que 

auxiliou as pessoas ao se reconhecerem como uma totalidade. Ou seja, 

uma unificação dos modos de fala, de se vestir etc. amarrados em uma 

mesma linguagem dada por uma mídia que representa as massas e procura 

gerar uma identidade nacional; 

 Jesús Martín Barbero, em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, 

cultura e hegemonia, do ano de 1997. Ele aborda as mediações culturais e 

simbólicas do cotidiano como lugares compreendidos entre a produção e a 

recepção da mensagem em que a cultura cotidiana se realiza. 

No segundo capítulo, a abordagem se dará sobre os conceitos de riso, mídia e 

cotidiano como esferas de geração de um espaço naturalizado de legitimação de 

estereótipos e preconceitos. Assim, cinco conceitos de diferentes autores serão 

explorados nesse momento:  

 Os estereótipos de Agnes Heller (2014);  

 O conceito de legítimo por Max Weber (2008) e Norberto Bobbio (2000); 

O conceito de riso Henri Bergson (2004);  

 O conceito de televisão, as suas estratégias mercadológicas e as suas 

representatividades "grotescas" segundo Muniz Sodré (2006) e Raquel 

Paiva (2002);  

 O discurso da mídia e as suas implicações no campo da cotidianidade 

segundo Bakhtin (2013) e Jesus Martín-Barbero (2002), dentre outros. 

Ainda nesse capítulo, o objeto de estudo (Valéria Vasques/Janete) será 

comparado e avaliado ao humorista Rafinha Bastos. Dessa forma, o estudo se 

desenvolverá na procura de respostas sobre as reações contrárias causadas por 

apresentações de naturezas diferentes e nas suas relações com os estereótipos 

construídos a partir do humor brasileiro. 

Diante disso, Valéria Vasques e Janete são impulsionadas pela produção 

midiática - pensada e televisionada - direcionada ao um público determinado pelo 

marketing da empresa. Rafinha Bastos, em seu stand up comedy, é promovido por 
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outros fatores. Também envolve técnica, mas os formatos das mensagens e das imagens 

são diferentes, além de ser permeado pelo fator improviso. 

Posteriormente, a abordagem teórica se dará sobre a legitimação do riso como 

tática de naturalização de valores construída sobre três tipos de risos, a saber: riso como 

exclusividade do humano, riso como inteligência pura e riso de caráter intrinsecamente 

social, segundo a abordagem de Henry Bergson (2004). 

Será analisado, também, o risível como estratégia comunicativa de legitimação 

de estereótipos, embasado em Heller (2014) e Sodré (2006), além do tempo da 

cotidianidade, discurso midiático sobre beleza e o cotidiano e os processos de 

mediações, a partir dos autores: Mikhail Bakhtin (2006) e o Jesus Martin-Barbero 

(1997). 

No terceiro capítulo, a abordagem tratará da metodológica. Logo, o objetivo se 

dará na demonstração de suas bases que serão usadas para mapear, tanto as falas quanto 

às imagens contidas no discurso dos episódios de Valéria Vasques e Janete no programa 

Zorra Total da Rede Globo no ano de 2011.  

Assim, o método será dividido em análise de conteúdo, segundo Laurence 

Bardin (2006), e a revisão bibliográfica já citada. Sobre a primeira, serão apresentadas 

todas as suas etapas e importâncias para as pesquisas que envolvem texto e imagem em 

um único objeto de estudo. Sobre a segunda, serão construídas as fundamentações dos 

conceitos contidos nesse trabalho.   

No último capítulo será abordada a análise aplicada à pesquisa. Portanto, as 

interpretações seguirão divididas nas averiguações das falas e textos repetidos, pelas 

personagens, e nas análises dos vídeos e nas suas ligações, tanto com as falas, quanto 

com a revisão bibliográfica. 

Assim, os dados quantitativos serão os primeiros a serem apresentados. As 

tabelas serão compostas com as palavras mais repetidas e as suas ordenações nas 

categorias e subcategorias sobre a seguinte organização: Consciência Social/Classe 

Social (universo profissional, público-alvo), Elementos Identitários/Padrão de Beleza 

(formação de estereótipos e depreciação social) e Consumo/Papel do Cidadão.  

Para conceituar tais categorias, foram enquadrados autores com obras 

específicas direcionadas aos seus exames e explicações. Abaixo a estruturação dada às 

análises:  
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1 - Categoria Consciência Social /Classe social 

Marx e Engels, na obra A Ideologia Alemã, do ano de 1998. Os autores 

defendem a formação da consciência dos indivíduos dada a partir de suas condições de 

existência, dentro do processo de produção; 

Frances Louis Althusser, em seu livro: Aparelhos ideológicos de estado. Ano 

de1985. O autor aborda o conceito de classe em consonância com Marx e Engels 

(1998). Todavia, ele faz a sua ligação com os mecanismos ideológicos. Isto é, aqueles 

que mantêm e reproduzem as condições ideológicas de exploração das classes, como 

por exemplo: igreja, sindicatos, partidos etc.;  

Mikhail Bakhtin, em sua obra: Marxismo e filosofia da linguagem. Ano 2006. O 

autor aborda as ideologias como decorrentes do consenso de uma determinada classe 

social que legitima os signos ideológicos de outra classe. Ou seja, é na linguagem que 

está concentrada a luta de classes. 

 

2 - Elementos Identitários/Padrão de Beleza 

Serão usados os autores: Jean Baudrillard, na obra: A sociedade de consumo. 

Edição 1991; Michel Foucault, no livro: Microfísica do poder. Edição 1979; Zygmunt 

Bauman, nos livros: Identidade. Edição 2005 e Vida para consumo. Edição 2008; 

Berger e Luckmann, no livro: A construção social da realidade. Edição 1985; Nestor 

Garcia Canclini, no livro: Consumidores e cidadãos: Conflitos multiculturais da 

globalização. Edição 1999; Boaventura de Sousa Santos, no livro: Pela mão de Alice: o 

social e o político na pós-modernidade. Edição 2010. 

Logo, sobre essa categoria é feita uma demarcação de padrões culturais impostos 

por uma elite que detém o poder econômico e que legitima a identidade das classes 

através de um sistema visual que é divido em duas vertentes: a primeira, com corpos 

dispostos à reprodução e veneração, como por exemplo, os magros, altos e musculosos, 

e a segunda, na representação visual determinada pela forma de vestir-se, calçar, andar, 

falar etc. 

 

3 - Sobre O Consumo/Papel do Cidadão. 

Nesse subcapítulo serão usados os autores: Gilles Lipovetsky, no livro: O 

Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Edição 1989; 

Pierre Bourdieu, nos livros: O poder simbólico. Ano 1989 e crítica social do 

julgamento. Edição 2007; Michel Foucault, no livro: A ordem do discurso. Aula 
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inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de Dezembro de 1970. Edição 

2013; Boaventura de Sousa Santos, no livro: Pela mão de Alice: o social e o político na 

pós-modernidade. Edição 2010; Félix Guattari, no livro: Revoluções Moleculares; 

Pulsações políticas do desejo. Edição 1986; Mirian Goldenberg Ramos e Marcelo 

Ramos Silva, no livro: In: GOLDENBERG, Mirian. (Org.). O nu e o vestido: dez 

antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Edição 2002. 

Assim, nesse subcapítulo será traçada uma analise sobre a possível inclusão 

social a partir do consumo em detrimento à diminuição do lugar do cidadão através do 

distanciamento ideológico do seu papel social. Ou seja, a busca se dará na averiguação 

da existência, ou não, dessa inclusão.  

Na estrutura quantitativa, os episódios serão organizados e divididos em 

diferentes cenas, planos, cortes e configurações de câmera, para dessa forma, procurar 

entender, sob o contexto qualitativo, o discurso contido nas simbologias, nas imagens e 

na maneira como se manifestam e se articulam às categorias citadas.  
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1 - O humor brasileiro: mídia impressa; rádio e televisão. 

 

O humor como ironia, como saída para discursos dominantes, como pano de 

fundo de representações e festas comemorativas e até mesmo como tempero de peças 

teatrais e espetáculos circenses é coisa muita antiga. Não se sabe ao certo quando 

iniciou. No entanto, a sua trajetória sob o surgimento e o reordenamento de três formas 

de mídias diferentes - impressa, radiofônica e televisiva (ver anexo II) - só se fez 

conhecida nos séculos XX e XXI. 

 Porém, abre-se mão de uma abordagem histórico-genealógica do riso, cabendo, 

intencionalmente, se deter naquilo que interessa aos objetivos que se amarram à cultura, 

mídia, política, sociedade e tecnologia.  

Antes de chegar ao formato atual, do manejo cômico que abarca risos ingênuos, 

as ironias, os deboches e as críticas pessoais e de classes, característica típica do humor 

teatral, o riso dos programas humorísticos brasileiros teve que se afirmar sob as diversas 

transformações sociais, econômicas e culturais que o próprio país viveu nos dois séculos 

citados acima. 

Em seu percurso histórico, o riso foi (re)construindo os seus conteúdos e as suas 

formas de publicação através de um processo bem peculiar dessas épocas: o processo de 

cópia e reformulação. Isto é, a cada novo formato de mídia, copiava-se o formato 

anterior e aplicava-se ao novo. Posteriormente, baseado na nova tecnologia, a estrutura 

era redesenhada e dava origem a um modelo próprio de programa. 

 Assim, esse capítulo foi dividido em três tópicos relativos às épocas que 

detiveram características próprias e específicas de formatos de programas humorísticos. 

Sendo eles: o humor na mídia impressa revista, o humor no rádio e o humor na 

televisão.  

 

1.1 - O humor na mídia impressa revista 

 

Mudanças estruturais nos campos da política e da economia trouxeram à 

sociedade brasileira, do final do século XIX e início do século XX, uma nova 

personalidade e organização que nos anos anteriores não eram possíveis. Foi nesse 

período que a forma de governo foi alterada, passou-se da Monarquia para República. 

Deu-se início à substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado e houve, 
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também, um processo contínuo de modernização e crescimento das indústrias e cidades 

brasileiras.   

Com o início da República, os modos de vida da população foram alterados 

vertiginosamente.  A chamada modernização, e com ela o surgimento de novas 

tecnologias e o crescimento das populações urbanas, geraram uma nova percepção de 

cotidiano, transformando hábitos e redesenhando costumes que se baseavam na tardia 

industrialização do Brasil.  

Diante do progresso industrial e perceptível avanço comercial, o sistema gráfico 

brasileiro seguiu de forma avançada e deu origem as revistas e aos jornais com anúncios 

ilustrados e coloridos. Tais anúncios eram construídos com um humor que conjugava o 

discurso irônico e a arte da charge. Posteriormente tais anúncios, e o próprio contexto 

humorístico da mídia impressa da época, se tornariam os responsáveis pelas suas 

demandas econômicas. Pouco tempo depois, de forma continua, o humor se 

transformaria na base de produção de muitos jornais, revista e, anos depois, do rádio e 

da televisão. 

É bem verdade que as produções impressas de humorísticos não surgiram nos 

anos 1900 com as revistas e jornais, elas apareceram, de acordo com Saliba, (2002, 

p.38) “primeiro nos rodapés dos jornais ou em pequenos e efêmeros pasquins semanais, 

depois nas margens das obras dos próprios autores e, por fim, nas margens da própria 

produção escrita”. Isso nos séculos XVIII e XIX. 

Todavia, uma concomitância reorganizadora, enviesada em três formatos de 

mídias diferentes: a impressa, a radiofônica e a televisiva, só foi possível nos séculos 

XX e XXI. Por isso, abriu-se mão de analisar, tanto o riso desligado das mídias, quanto 

às mídias desvinculadas do riso, pois o objetivo não é nem a história do riso nem a 

historia das mídias, mas as relações entre riso e mídias, dentro de um contexto histórico 

e único, situado entre os séculos citados.  

Uma das características marcantes desse período de novos formatos de anúncios 

era o conjunto de caricaturas de políticos e discursos construído sobre um humor 

respeitoso e voltado à venda de produtos alimentícios, marcas, imagens de lojas e 

pequenos comércios.  Ou seja, o formato de humor dessa época não tinha em seu pano 

de fundo o objetivo de diminuir o objeto risível.                                        

Não existia compatibilidade entre a sociedade e os cômicos que degradavam o 

objeto risível. Havia uma desaprovação do riso maldoso e desrespeitoso, pois o bom 

riso era o que não arranhava e nem agredia o outro. Dessa forma, os escritos 
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degradantes, compostos por obscenidade, desconexões políticas ou sociais, não tinham 

valor social, como assiná-la Elias Thomé Saliba: “O cômico tolerado era aquele que 

provocava o bom riso, aquele que não exprimia rancor nem se dirigia contra algo ou 

alguém em especial, aquele que não degradava o objeto risível” (SALIBA, 2002, p.46). 

 

Figura 1 - CAPAS DA REVISTA CARETA - 26/04/1919 - 04/06/1921 - 

www.ensinarhistoriajoelza.com.br/
1
 

 

 

Dessa forma, o humor era simples e objetivava vender usando o riso como pano 

de fundo.  Baseado na comercialização, não só de produtos, o humor das revistas trouxe 

consigo características que marcaram o final do século XIX. Com o declínio do folhetim 

no começo dos anos 1900, a mídia impressa embarcou em um novo layout composto 

pela fotografia e a charge. 

Todavia, mesmo que a degradação do objeto risível não fosse o objetivo das 

revistas e jornais dessa época, era facilmente percebido o peso das críticas, tanto à 

sociedade quanto às suas ideologias, haja vista as representatividades que demarcavam 

os pontos de vista dos artistas que escreviam e que ilustravam as charges e capas das 

principais revistas dessa época. A figura abaixo demonstra como essa crítica era feita. 

De forma sutil, sem agressões verbais, com criatividade e muito humor: 

 

 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/revistas-humoristicas-primeira-republica/. 

Acesso em: 15 de Abril de 2016. 
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Figura 2 - CHARGE POLÍTICA PUBLICADA NA REVISTA "CARETA". ERA 

VARGAS - http://www.ibamendes.com
2
 

 

Título: TODOS QUEREM COMPRAR  

Texto: Estás vendo? Um bonde tão estragado e tão disputado!... 

 

 

Aproximadamente entre 1910 e 1915 os jornais passaram a ser distribuídos de 

forma organizada em seções temáticas. Ou seja, seu conteúdo foi divido nos temas que 

mais interessavam nessa época, como por exemplo, os cadernos de política, de esportes 

etc. Muitas revistas e jornais aderiram às novas formas imagéticas. No entanto, como a 

abordagem generalizada seria inviável, segue-se pela apresentação de duas revistas que 

marcaram muito bem essa época: a revista Fon-Fon! e a revista O Malho, para dessa 

forma, demonstrar e demarcar o tipo de humor que se tecia na mídia impressa do início 

do século XX. 

 

1.1.1 - A revista O Malho 

 

Fundada por Luís Bartolomeu de Souza e Silva, a revista O malho foi veiculada 

pela primeira vez no dia 20 de setembro de 1902. Ilustradores consagrados como Angelo 

Agostini, Crispim do Amaral, Guimarães Passos, Leonidas Freitas, Nássara, ao lado 

                                                 
2
 Disponível em: http://www.ibamendes.com/2011/09/charges-politicas-da-era-vargas-iii.html. Acesso 

em: 02 de Mai de 2016.  
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dos jovens talentos como Kalixto e Storni, dentre outros, fizeram do malho uma das 

revistas pioneira em caricaturas.
3
  

A revista, publicada semanalmente, ironizava a política nacional com as suas 

charges e caricaturas. Em seu começo, O Malho fazia crônicas e críticas ilustradas, 

usando a caricatura, a arte e o humor para combater as suas desaprovações política. 

Dessa forma, publicava a sua posição política, mas sem se valer de agressões ou críticas 

direcionadas ao corpo político da época. Sempre usava o "bom humor" e ironizava, até 

certo ponto, as questões sociais da época, mas com "coerência e respeito". 

Outra importante inovação da revista foi à substituição da litográfica pela placa 

de zinco. Assim, somando o talento de seus desenhistas a essa nova tecnologia, deu-se 

um novo impulso à arte da charge e da ilustração na imprensa brasileira. Com uma 

forma que divertia e informava o leitor da época, as suas capas já demonstravam o 

caráter artístico e humorístico que seus criadores desejavam. 

 

Figura 3 - REVISTAS O MALHO - 20 DE SETEMBRO DE 1902 E 1 DE NOVEMBRO DE 

1902 

Fonte: Fundação casa de Ruy Barbosa - http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho.   

 

 

 

Dentro dos jornais e revistas do início do século XX o humor transcorria de 

forma quase livre, porém, envolto em normas sociais que não o deixava ir além dos 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/. Acesso em: 15 de Ago de 2016. 
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paradigmas da época. Assim, aqueles que intentavam burlar as regras acordadas 

socialmente, ficavam às margens do mercado de publicação e distantes das 

possibilidades de inclusão, tanto no mundo da arte quanto nos moldes do sistema 

sociopolítico brasileiro da época. 

Havia uma espécie de imposição invisível que só aceitava aquilo que se 

adequava ou se parecia com as artes plásticas e com a literatura da época.  O que fugisse 

da classificação dada pela elite brasileira ficava destinado ao esquecimento e ao 

descrédito. 

O recurso cômico era não apenas pouco difundido devido à 

inexistência dos próprios meios de difusão, mas também havia um mal 

disfarçado desprezo da cultura em geral pela produção humorística, a 

não ser quando esta se mostrava suscetível de ser incluída — ou 

classificada — nos moldes estéticos consagrados do romance, do 

drama ou da epopeia. (SALIBA, p.43, 2002) 

 

Todavia, o humor como arte não poderia ficar imóvel, o seu deslocamento para 

outras técnicas e outros discursos era algo inevitável, haja vista a sua capacidade de se 

reformular diante de cenários diversos. Logo, não apenas aderiu a um discurso um 

pouco mais incisivo, no que diz respeito às críticas sociais, como se remodelou em suas 

formas de apresentação. 

Ainda que existisse o fator técnica, esse não era o primordial para caracterizar o 

riso da mídia impressa da época, pois o que prevalecia era um jogo de poder que 

emanava das classes sociais mais favorecidas que buscavam uma identidade própria se 

espelhando nos ideais importados da Europa. 

Dessa forma, muito mais do que um desenvolvimento natural do humor livre e 

transformador o que pairava no início do século era uma tentativa de se criar um modelo 

de humor elitizado e coerente com os interesses das classes ricas. Assim, o objetivo era 

construir uma representatividade cômica da nação brasileira impondo, de cima para 

baixo, um modelo de humor que posicionasse a sociedade em nível "elevado de 

cultura".  

Em síntese, o humor contido na mídia impressa brasileira do início do século 

XX não tinha consigo o fator transformador em toda a sua estrutura. O que ele tinha era 

o uso do poder social para configurar o riso de acordo com os seus interesses. É 

entendida a distância histórica e conceitual do riso medieval, dos séculos anteriores ao 

contexto aqui referido e o riso dos anos 1900 no Brasil, mas cabe ressaltar que assim 
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como Mikhail Bakhtin (2002) percebia o riso como uma espécie de segunda vida do 

povo. Nesse sentido o riso brasileiro também tinha esse caráter. 

Entretanto, mesmo que o riso brasileiro tivesse uma vida extra, em relação à vida 

do povo, ele retratava uma realidade dada de cima para baixo. Em vez de deliberar 

sobre nuances do cotidiano puramente humano, revelando, através do riso, verdades 

escondidas pelo sério, ele era construído, quase que sistematicamente sob formas de 

poderes sociais e econômicos que buscavam gerir uma cultura que desse conta daquilo 

que a elite brasileira gostaria de ser. 

Diante desse cenário, surgem também a importância e o desejo de uma nação, 

culturalmente híbrida e sem raízes bem definidas historicamente, de identificação social, 

econômica e ideológica. Assim, não caberia a aceitação do riso satírico que se 

desvincula do contexto grupal e adentra o riso atrelado ao autor e fora do contexto 

social.  

Esse tipo de riso é varrido para fora do início dos anos 1900. Talvez, em uma 

tentativa de conter o rompimento da arte com as esferas morais e éticas que regiam toda 

sociedade em construção. Entendendo o cômico como expressão dessa mesma arte, 

dotada de um poder capaz de juntar e separar realidades diferentes, a sociedade 

brasileira do início do século XX procurou se blindar àquilo que Terry Eagleton (1993, 

p. 264) denunciava como, "dissociação ou especialização dessas três esferas cruciais da 

ação humana: a arte é agora autônoma em relação ao cognitivo, ao ético e ao político.” 

Ou seja, todo desejo dessa época era de se distanciar de um tipo de arte cômica que 

seguisse a sua própria moral. 

 

1.1.2 - A revista Fon-fon! 

 

Publicada nas primeiras décadas do século XX, a revista Fon-fon foi uma das 

principais revistas ilustradas da época. Por meio de registros cômicos e irreverentes, a 

sua temática era a representação do cotidiano do brasileiro refletindo as características 

sociais do início do século.  

Não apenas retratava a vida pública de figuras ilustres como abordava, de forma 

humorística, situações do cotidiano do povo brasileiro. A sua principal fonte de 

publicação era a vida das classes mais favorecidas e as suas desconexões com um 

modelo de vida que o Brasil acabara de importar da Europa. 
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Figura 4 - CHARGE FON-FON! 1908 - Fonte: Almanaque Gaucho - 

http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho
4
 

       

Nasceu no estado do Rio de Janeiro em 13 de abril de 1907. O nome Fon-Fon se 

refere ao som produzido pelas buzinas dos carros da época
5
. As imagens, muitas das 

vezes dadas como principal forma de comunicação, eram somadas a discursos que se 

teciam sob uma ironia desenhada a partir dos problemas do cotidiano do brasileiro.  

A revista Fon-fon foi elaborada por três intelectuais: Luiz Gonzaga Duque 

Estrada (Gonzaga Duarte), Mário Pederneiras e Lima campos. O primeiro nasceu no 

estado do Rio de Janeiro no ano de 1863. Foi crítico de arte, romancista, contista, 

jornalista, cronista e historiador. Foi também um dos mais importantes críticos de artes 

plásticas do Brasil do século XIX com grande relevância para o desenvolvimento das 

artes visuais no Brasil.
6
 

Os dois últimos completaram o grupo fundador da revista. Lima Campos foi 

escritor e criou diversas revistas. Mário Pederneiras, com formação literária, teve forte 

influência dos poetas franceses da escola simbolista. Isto é, do movimento desenvolvido 

nas artes plásticas, teatro e literatura que surgiu na França, no final do século XIX, em 

oposição ao Naturalismo e ao Realismo.  

                                                 
4
Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2011/10/21/fon-fon/?topo=13,1,1,,,13. 

Acesso em: 02 de Fev de 2016. 
5
 Disponível em: http://entretenimento.r7.com/blogs/bemvindo-sequeira/2013/04/13/fon-fon-a-revista-

centenaria/. Acesso em 14 de Jul de 2016.  
6
 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa639/gonzaga-duque. Aceso em: 10 de Jul de 

2016. 
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Mário Pederneira foi também um dos grandes poetas de língua portuguesa. Seus 

poemas eram marcados pela simplicidade e pelos temas da vida diária. Estreou na 

imprensa por volta de 1878, quando se tornou colaborador dos jornais estudantil, O 

Imparcial e do Grêmio Literário Artur de Oliveira, no Rio de Janeiro. Entre 1895 e 

1908 foi fundador, com Gonzaga Duque e Lima Campos, diretor e redator das revistas 

Rio Revista, Galáxia, Mercúrio e revista Fon-Fon. Nesta última foi responsável pela 

segunda fase do movimento simbolista.
7
 

Além de seus criadores, a revista teve como ilustradora Nair de Teffé, que 

nasceu em família aristocrática em 1886, em Petrópolis. Era filha do Barão de Teffé, o 

que lhe possibilitou viajar pelo mundo e conhecer novidades que não existiam no Brasil 

dos anos 1900. Mesmo sendo o desenho de caricaturas, na época, uma atividade 

exclusivamente masculina, Nair de Teffé se dedicou a essa arte abordando-a sobre o 

prisma da ironia. 

 A artista assinava as suas caricaturas como Rian, pseudônimo assumido que era 

o seu nome escrito de trás para frente. Ela ilustrou diversos jornais e revistas, como por 

exemplo, O Binóculo, A Careta, O Malho, O Ken, Fon-Fon, Gazeta de Notícias, Le 

Rire e Fêmina, entre outros
8
. A sua arte era tecida em um humor que comunicava não 

apenas traços de sua personalidade cosmopolita, como também preferências políticas e 

sociais, como mostram as charges abaixo: 

 

Figura 5 - CARICATURAS DE NAIR DE TEFFÉ - FONTE: Museu Histórico Nacional - 

www.museuhistoriconacional 
9
 

 

 

                                                 
7
Disponível em: http://apoesiadobrasil.blogspot.com.br/2012/04/mario-pederneiras-1867-1915.html. 

Acesso em 10 de Jun de 2016 
8
 Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/primeira-e-eterna-dama. Acesso em: 

22 de Ago de 2016.  
9
 Disponível em: http://www.museuhistoriconacional.com.br/mh-g-7.htm. Acesso em 05 de Jun de 2016. 
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1.2 - O humor radiofônico. 

 

Segundo Luiz Artur Ferraretto (2001) as transmissões radiofônicas no Brasil 

nasceram em 1920, mas só se consolidaram em 1923. No entanto, a história do humor 

nos programas radiofônicos se originou na chamada "Época de ouro do rádio 

brasileiro”.  O Brasil vivia sob o governo de Getúlio Vargas. Nessa época ele assinou a 

lei 21/111
10

 que liberou, em parte, patrocínios de alguns comércios para as rádios.  

Foi nessa época também que o Presidente criou uma rádio estatal, A Rádio 

Nacional
11

. Essa mesma rádio foi pioneira em programas humorísticos, haja vista os 

investimentos do Estado que resultaram na contratação de grandes comediantes da 

época. 

Dentre os humoristas, atores e produtores que passaram pela Rádio Nacional, 

podem ser mencionados Álvaro Aguiar, Brandão Filho, Luiz Delfino, irmãos D’avila 

(ver anexo I) entre outros. Havia um grande empenho no processo de qualidade desses 

programas. É importante ressaltar que, mesmo sendo uma rádio estatal, os atores e 

produtores não se calavam diante das questões sociais e não deixavam de criticar a 

sociedade brasileira, em suas desigualdades, como fazia o programa Primo Rico e 

Pobre/O balança mais não cai
12

. 

Se o riso, segundo Bakhtin (2002, p.57) “tem um profundo valor de concepção 

de mundo, é uma das formas de expressão de verdade sobre o mundo em sua totalidade, 

sobre a história, sobre o homem", nada mais concreto que esse mesmo riso revelasse as 

desigualdades sociais da época e como elas eram, ou deveriam ser, enquadradas no 

contexto social vigente. 

 

 

                                                 
10

Decreto nº 19.809 de 15 de Outubro de 1945 que concede permissão à Sociedade Rádio Guarujá 

Limitada para estabelecer, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, uma estação 

radiodifusora. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19809.htm. 

Acesso em: 10 de Nov de 2016. 
11

 Rádio Nacional, PRK-30, no Rio de Janeiro. Ela foi um marco na história do rádio, com seus 

programas de auditório, suas comédias e suas radionovelas. Entre o final dos anos 30 e a primeira metade 

dos anos 50 era uma das líderes de audiência do rádio brasileiro. Disponível em: 

http://www.culturaemusica.com/pesquisa/radiobrasil.htm. Acesso em: 12 de Nov de 2016. 
12

 Humorístico da Rádio Nacional nos anos 1950 que e se tornou líder de audiência com seus quadros. 

Dentre eles, o Primo Pobre & Primo Rico. Esse célebre quadro tinha sempre o mesmo esquema: o Primo 

Pobre (Brandão Filho) visitava o luxuoso apartamento do Primo Rico (Paulo Gracindo) em busca de 

ajuda para as suas dificuldades financeiras e acabava ouvindo as queixas do parente milionário. 

Disponível em: http://www.culturaemusica.com/pesquisa/radiobrasil.htm. Acesso em: 12 de Nov de 

2016. 
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Figura 06 - TAXA DE ANALFABETISMO DAS PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS - 

http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

 

 

Como mostra o gráfico acima, de 1940 a 1950, mais da metade da população 

brasileira era analfabeta. Assim, o rádio e a sua comunicação verbal conseguia abarcar 

um público que não tinha acesso às mídias impressas, situação que o tornou, nessa 

época, o mais importante meio de comunicação de massa do país.  

Dessa forma, o rádio não exigia o conhecimento de leitura ou qualquer outra 

condição para compreensão de sua linguagem. Ele era um aparato tecnológico e 

comunicacional que tinha uma perfeita compatibilidade com o entendimento do ouvinte. 

Logo, ficou mais fácil para empresas de radiodifusão interligá-lo aos espaços de 

interação cultural e social dos ouvintes, o que o tornou um meio de comunicação 

exclusivamente popular. 

Ele ultrapassava as fronteiras étnicas, econômica/sociais e gerava uma espécie 

de totalidade, dando ao ouvinte um sentido de pertencimento e o enquadrando na ideia 

de nação, difundida pelo mesmo e tão evidenciada por Getúlio Vargas. Era uma forma 

de unificação de modos de fala, de formas de vestimentas, costumes, não apenas 

fortalecendo a cultura popular como aproveitando características dessa mesma para se 

construir como meio de massa, como assim assiná-la Canclini: 

As pessoas aprenderam no rádio a reconhecer-se como uma totalidade 

que transcende as divisões étnicas e regionais: modo de falar e de 

vestir-se, gostos e códigos de costume, antes distantes e dispersos, 

juntam-se na linguagem com que a mídia representa as massas que 

irrompem nas cidades e lhes dão uma síntese da identidade nacional 

(GARCÍA-CANCLINI, 2003, p.256). 

 

Assim, pode ser percebido que o rádio acabou importando os artistas do humor 

impresso para desenvolver os seus quadros de transmissão. Logo, em 1933, Celso 
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Guimarães
13

 protagonizava um modelo de atração radiofônica que faria parte dos 

grandes programas de auditório. Na Rádio paulista Cruzeiro do Sul
14

, ele criou um 

espaço para que novos talentos se apresentassem. Ou seja, deu-se início ao tão 

conhecido programa de auditório com calouros. 

Os produtores e atores dessa época do rádio tinham bastante conhecimento 

literário e compreendiam muito bem as realidades que tal época abarcava. Assim, não 

houve muitas dificuldades nas suas adaptações ao modelo radiofônico.  Um desses 

migrantes da mídia impressa para o rádio foi Paulo Gracindo, que dividia suas 

atividades com radiodramaturgia. Ele começou como apresentador no programa de 

Calouros do Ary
15

. 

 Ressalta-se também a capacidade que tais profissionais tinham de se reinventar 

diante da radiofusão. Ary Barroso, por exemplo, além de ser músico e narrador 

esportivo era também apresentador de programa de calouros. 

O rádio gerava uma comunicação que a mídia impressa não conseguiu alcançar. 

Ambos desenvolveram objetivos comunicacionais distintos ao longo de suas histórias, 

mas, em termos de audiência e popularidade, a radiofusão alcançou um patamar muito 

mais elevado. O rádio encurtava a distancia entre locutor e ouvinte. As revistas, por 

exemplo, separavam os públicos, dividiam a população em preferências, culturas e 

excluíam de seus editoriais qualquer produção antagônica ao gosto ou forma de vida 

daqueles que eram letrados.  

O rádio trazia consigo a possibilidade não apenas de unificar a massa de 

ouvintes, mas de empoderá-la pelas transformações que poderiam causar. As mídias 

impressas da época reconheciam os receptores como um bloco sem interesse pela 

interação social e pelo entretenimento através da comunicação, dessa forma, 

enformavam a comunicação na publicação, até mesmo das coisas mais cotidianas, a 

partir de uma visão elitista que ignorava as realidades desses receptores. 

                                                 
13

 Celso Foot Guimarães, um dos grandes comunicadores brasileiros. Foi compositor, humorista e cantor 

de música popular brasileira. Começou no radio em 1931, na Radio Record de São Paulo. Depois, foi 

"speaker"-chefe da PRB-6, Cruzeiro do Sul, também de São Paulo, da Rede Verde Amarela. Mais tarde 

passou para a Rádio Educadora Paulista, onde era também o "speaker" principal e o assistente artístico. 

Disponível em: http://www.jornaldanova.com.br/m/noticia/18317/a-influencia-no-radio-na-formacao-da-

identidade-nacional-brasileira-na-metade-do-seculo-xx. Acesso em: 12 de Nov de 2016. 
14

 Rádio da década de 50 que tinha um importante programa de calouro que lançou, por exemplo, a 

cantora Emilinha Borba.  

Disponível em: http://odia-a-historia.blogspot.com.br/2015/03/historia-do-radio.html. Acesso em: 12 de 

Nov de 2016. 
15

 Programa de auditório apresentado por Ary Barroso na Rádio Tupi nos anos 1950. Disponível em: 

http://radios.ebc.com.br/todas-vozes/edicao/2014-09/ary-barroso-e-o-sufoco-dos-candidatos-nos-

programas-de-calouros Acesso em: 11 de Out de 2016. 
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O rádio alcançava a recepção de forma simples. Ele não se reportava as pessoas 

a partir de um nexo de conhecimento próprio. Ou seja, a partir da sua posição na 

sociedade. Claro que ele se valia de muitos outros nexos de conhecimento, como por 

exemplo, a técnica, os produtores e atores.  Mas, havia um estreitamento com a intenção 

de não excluir ou separar a natureza do rádio com a realidade do receptor.  

As mídias revista e jornal - em sua maioria - não retratavam a cultura popular da 

época, elas reproduziam as culturas das classes mais favorecidas economicamente e as 

imputavam ao povo como algo popular. Dessa forma, o que havia nas publicações das 

mídias impressas eram comunicações monológicas que objetivavam a sustentação de 

certos ideais contidos apenas em uma parte da sociedade. 

No rádio existia uma recepção ativa, baseada no dialogismo entre as partes que 

compunham a comunicação. Isto é, um jogo de evidentes alterações de lugar de fala, 

pois havia a uma relação de troca nos papéis entre emissor e receptor sobre aquilo que 

Jesús Martín Barbero (1997, p. 309) chamou de mediações culturais e simbólicas do 

cotidiano. 

Essas mediações, segundo o autor, são os lugares compreendidos entre a 

produção e a recepção da mensagem em que a cultura cotidiana se realiza. Dessa forma, 

essa mesma cultura acaba por ressignificar as construções culturais e simbólicas e 

reelaborar até mesmo o sentido social, como assim diz o autor:  

Sentidos e usos que, em suas tentativas e tensões, remetem, de uma 

parte, à dificuldade de superar a concepção e as práticas puramente 

instrumentais para assumir o desafio político, técnico e expressivo que 

leva o reconhecimento na prática da espessura cultural que hoje 

contêm os processos e os meios de comunicação, mas de outra parte 

remetem também ao lento surgimento de novas esferas do público e 

formas novas de imaginação e criatividade social (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p.230). 

 

 No ano de 1931 foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha 

em seu quadro de atores Arthur de Oliveira e Salu de Carvalho
16

 que deram início as 

duplas de humor que seriam responsáveis pelo o modelo característico dessa mídia 

naqueles tempos. 

                                                 
16

 Atores de rádio dos anos 30 que protagonizaram os personagens Manezinho e Quintanilha que 

compunha um diálogo que remetia sempre para uma comicidade de anedota. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/4878076-A-historia-do-radio-no-brasil.html. Acesso em: 21 de Set de 2016. 
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Além das duplas humorísticas, o rádio iniciou também os programas de gênero. 

Por exemplo, o PRK 30
17

, Edifício Balança Mas Não Cai
18

, Tancredo e Trancado
19

, 

dentre outros que fomentaram as bases do rádio dos anos 30 aos 40. 

O programa PRK 30 satirizava políticos, famosos e as condições sociais e 

econômicas da época. Aliás, ele debochava até mesmo daquilo que se fazia no próprio 

rádio. Tal programa passou por diversas rádios da época como, Clube do Brasil, 

Mayrink Veiga, Nacional e Tupi.  

Posteriormente, na rádio Nacional, foram criados os personagens Tancredo e 

Trancado, por Giuseppe Ghiaroni. A sua transmissão era feita nas noites de domingo e 

Brandão Filho dava vida a Tancredo e Apolo Correia fazia o papel de Trancado.  A 

temática humorística era a solução de problemas pela dupla que acabava criando ainda 

mais problemas. 

Os personagens citados eram construídos sobre a ideia de trabalhares de classe 

economicamente inferior que se vendiam a todas as funções por dois motivos bem 

demarcados: o de não serem bons ou especialistas em nada, lembrando que nessa época 

havia toda uma diferenciação do profissional especialista, e as necessidades de emprego 

e dinheiro, que lhes obrigavam a exercer qualquer tipo de função. 

Dentro desse contexto, o humor já desenvolvia os seus estereótipos, pois no 

desenrolar do quadro dos personagens citados, ficavam bem demarcadas as 

qualificações dos dois trabalhadores: de profissionais de segunda categoria que em vez 

de resolverem o problema o ampliavam ou geravam outros ainda piores.   

Os modelos de programas radiofônicos tiveram vida longa. Eles sobreviveriam 

não só ao surgimento da televisão como fariam parte de sua programação inicial. 

Estiveram presentes no nascimento e crescimento da televisão e foram responsáveis 

pela sua formação e estética própria. Foram basilares e fundamentais que até hoje, em 

                                                 
17

 Um dos mais famosos programas de humor do rádio brasileiro. Estreou na Rádio Mayrink Veiga, em 

outubro de 1944 com os atores Lauro Borges e Castro Barbosa que se revezam apresentando grandes 

nomes da música, anunciando patrocinadores e encarnando figuras hilariantes para divertir milhões de 

brasileiros. Disponível em: http://www.casadapalavra.com.br/livros/262/No+ar_+PRK_30_. Acesso em: 

09 de Jun de 2016. 
18

 O programa humorístico Balança Mas Não Cai foi um grande sucesso na década de 1950, na Rádio 

Nacional. Na Rede Globo, estreou no dia 16 de setembro de 1968, onde permaneceu no ar até dezembro 

de 1971. Inicialmente era exibido às segundas-feiras, às 20h. Disponível em: 

http://infantv.com.br/balanca.htm. Acesso em: 09 de Dez de 2016. 
19

 Programa humorístico criado por Giuseppe Ghiaroni para os domingos da Rádio Nacional. Era um dos 

quadros mais apreciados da programação noturna. Tancredo era interpretado por Brandão Filho e 

Trancado por Apolo Correia. Mais tarde, Brandão Filho foi substituído pelo cômico Zé Trindade. Com 

locução de Waldemar Galvão o programa ia ao ar às 19h30 e tinha como patrocinador as Pílulas de Vida 

do Doutor Ross. Disponível em: http://www.collectors.com.br/CS05/cs05_05t1.shtml. Acesso em: 09 de 

Dez de 2016. 
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2017, são percebidas suas características marcantes, como por exemplo, o stand up 

comedy, que será visto mais a frente através das falas de Rafinha Bastos. 

 

1.3 - O humor na televisão  

 

A história do humor da televisão brasileira se confunde com a própria história da 

televisão e do rádio.  Segundo Amorin (2007, p.8) a TV, inicialmente tinha um caráter 

aventureiro e os seus primeiros anos foram marcados pelo desenvolvimento da 

aprendizagem da nova mídia. 

A Televisão no Brasil teve sua pré-estreia no dia 3 de Abril de 1950, com a 

apresentação do padre mexicano Frei José Mojica
20

. A partir desse momento, 

empresários donos de rádios e revista, dentre eles Chateaubriand
21

, passaram a investir 

em equipamentos de TV.  

Entre Março e Julho de 1950, foram feitas algumas filmagens e pequenas 

transmissões em universidades e ruas de São Paulo. Todavia, foi no dia 10 de Setembro, 

desse mesmo ano, que foi realizada a transmissão experimental de um filme em que 

Getúlio Vargas falava sobre seu retorno à vida política. Tal transmissão foi feita pela 

TV Tupi sob o pioneirismo de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo que 

era dono dos Diários Associados, cadeia de jornais e emissoras de rádio
22

.  

A primeira transmissão da TV Tupi, já não mais em fase de experimentação, foi 

realizada no dia 18 de Setembro de 1950.  Com estúdio localizado na Rua sete de Abril, 

centro de São Paulo, ela era sintonizada no canal 3 e tinha como razão social o nome: 

Rádio e Televisão Difusora
23

.  

No entanto, de nada adiantaria o investimento em tecnologia de ponta para 

construção de um sistema de televisão em uma sociedade cuja informação era 

distribuída quase que completamente pelas ondas do rádio.  Para isso, Chateaubriand 

importou duzentos aparelhos de TV e espalhou-os pela cidade de São Paulo.  

                                                 
20

 Foi um dos grandes artistas latinos do século. Através dos discos, filmes e apresentações pessoais, sua 

arte de cantor e figura de galã foram levadas a todas as partes do mundo. Além de cantor era também frei 

e professor de grego. Disponível em: http://revivendomusicas.com.br/biografias_detalhes.asp?id=144. 

Acesso em: 22 de Nov de 2016. 
21

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou 

Chatô, foi um jornalista, empresário, mecenas e político destacando-se como um dos homens públicos 

mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1960. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm. Acesso em: 22 de Nov de 2016.  
22

 Disponível em: http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm. Acesso em: 08 de Fev de 2016. 
23

Disponível em: http://redetupitv.blogspot.com.br/. Acesso em: 22 de Nov de 2016.  
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Mesmo com todas as dificuldades que os empresários enfrentavam para 

empreender a TV no Brasil, no ano de 1950 foram criadas, além da Tupi, a TV Record e 

a TV Jornal do Comércio, na capital de Pernambuco. 

Em 1951 um importante acontecimento alavancou o mercado da televisão no 

Brasil. As agências de publicidade McCann Erikson e a J. W. Thompson se instalaram 

no Brasil e começaram a utilizar a televisão como meio de comunicação voltado à 

publicidade. Ou seja, com objetivos comerciais.  

Ainda não existiam profissionais com conhecimentos suficientes para 

administrar os processos de comunicação dessa época. Assim, nos primeiros anos da 

televisão eram os próprios patrocinadores que determinavam quais programas seriam 

veiculados. Eram também os patrocinadores que decidiam quem seria ou não contratado 

como artista ou como produtor.  

No que diz respeito à inserção do humor nessa nova mídia, ainda em 1950, mais 

especificamente no dia 20 de Setembro
24

, foi ao ar o primeiro programa brasileiro de 

humor. O Rancho Alegre, que tinha como comediante Amácio Mazzaropi. Esse 

programa era uma adaptação de um sucesso do rádio que durou tão somente alguns 

anos, no entanto, foi o pioneiro e marcou o surgimento do gênero no país. 

Nesse programa, veiculado pela TV Tupi, Mazzaropi contracenava com Geny 

Prado, atriz vinda do rádio e que fez muito sucesso ao lado de Mazzaropi; João Restiffe, 

profissional do rádio e do teatro; Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que tempos depois se 

tornaria um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. O programa foi extinto 

em 1954, pelo fato, talvez, de Mazzaropi ter migrado para o cinema
25

.  

A partir desse programa, a televisão brasileira começou não apenas a importar os 

atores do rádio e teatro como adaptar os programas da mídia radiofônica aos moldes da 

TV. Isso aconteceu porque quando iniciaram as transmissões de TV no Brasil, em 

meados dos anos 1950, o rádio ainda era o meio de comunicação de massa mais 

difundido entre a população brasileira, haja vista a sua abordagem em segmentos 

diversos como, os noticiários jornalísticos, as radionovelas, as músicas e os programas 

humorísticos da época. Ou seja, a comunicação radiofônica compreendia uma vasta 

gama de programas que já havia criado uma certa audiência e um público que poderia 

ser chamado de fiel. 

                                                 
24

 Disponível em: http://www.ostrapalhoes.net. Acesso em: 10 de Jan de 2015 
25

 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=303837. Acesso em: 25 de Fev de 2016. 
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A Televisão, por sua vez, mesmo sendo um novo tipo de tecnologia, não poderia 

se distanciar muito, pelo menos nesse momento, da linguagem, dos atores, produtores, 

músicos, cantores e dos formatos já conhecidos pelo público através das ondas sonoras. 

 Assim, pode-se dizer que a televisão brasileira lançou mão de dois grandes 

investimentos: um financeiro e um estético. O primeiro concernia na contratação dos 

artistas nascidos no rádio, como por exemplo, o humorista e comediante Chico 

Anysio
26

. O segundo, na adaptação dos programas de sucesso do meio de comunicação 

radiofônico, dando-lhes uma nova forma de produção baseada na técnica audiovisual, a 

exemplo do programa Balança, Mas Não Cai. 

A partir desse momento, o audiovisual passou a enquadrar diversos programas 

humorísticos em sua grade de programação, como por exemplo, Noites Cariocas e o 

Riso é o Limite. Tais programas foram veiculados pela TV Rio em meados dos anos 

1958 às sextas-feiras e aos sábados, respectivamente, e sob a produção e direção do 

cineasta Carlos Manga
27

. O primeiro programa, contava com a presença de Chico 

Anysio, que além de redator, também interpretava vários personagens, entre eles o 

Professor Raimundo (ver anexo III). 

Posteriormente, a partir dos anos 1970, o próprio Chico Anysio, criou para a 

Rede Globo os programas Chico City e Chico Anysio Show, dando início a uma forma e 

estética de humor televisivo que se estendeu desde o Balança, Mas Não Cai, 

atravessando programas de diversas emissoras como,  Os Trapalhões, Satiricon, e Viva 

o Gordo (Jô Soares), A Praça da Alegria, (criada por Manoel da Nóbrega), TV Pirata, 

Casseta & Planeta Urgente, A Comédia da Vida Privada, A Grande Família, Os 

Normais, Muvuca, Sai de Baixo, A Turma do Didi, A praça é Nossa,  até os formatos 

contemporâneos de, Agora é Tarde, CQC, Pânico na Band, Legendários, Tudo pela 

Audiência, Estranha Mente, Paulo Gustavo na Estrada, Não Tá Fácil Pra Ninguém, 

Vai Que Cola,  Zorra Total  e muitos outros. 

                                                 
26

 Chico Anysio é um cearense nascido em 1931 na cidade de Maranguape, conta com 65 anos de estrada 

e 209 personagens na bagagem. Iniciou a carreira na rádio, escreveu peças teatrais, livros e poesias. 

Estreou na televisão em 1957, gravou LPs, dirigiu programas humorísticos, formou e lançou muitos 

talentos. Disponível em: redeglobo.globo.com/platb/chicoanysio/. Acesso em: 21 Ago. 2014. 
27

 José Carlos Aranha Manga nasceu em 06 de janeiro de 1928, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar 

na televisão no início dos anos 1960, a convite de Chico Anysio, na antiga TV Rio. Estreou dirigindo o 

programa O Riso é o Limite, depois passou por Noites Cariocas, Agora é Que São Elas, entre muitos 

outros. Ainda naquela emissora, foi o responsável – junto com o técnico Marcelo Barbosa – pela primeira 

edição em videoteipe da televisão brasileira, feita para o humorístico Chico City, em 1961. Ainda no 

início da década de 1960, começou a trabalhar também com publicidade, atividade que desempenharia ao 

longo de toda a sua carreira no cinema e na televisão. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/carlos-manga/trajetoria.htm. Acesso em 21 de Ago. 2014. 
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1.4 - O modelo atual do programa Zorra Total.  

 

Com mais de 15 anos na rede Globo, o programa humorístico Zorra Total 

mudou o seu formato. Entre os humoristas desta nova fase, estão Dani Calabresa
28

, 

Débora Lamm
29

, Fabiana Karla
30

, Mariana Santos
31

, George Sauma
32

, Luis Miranda
33

, 

Nelson Freitas
34

 e Rodrigo Sant’Anna, entre muitos outros nomes consagrados do 

humor. 

A direção geral agora é de Mauro Farias
35

 e Segundo o redator Marcius 

Melhem
36

, o programa é divertido e ágil e procura representar a vida do telespectador 

que fica em casa aos sábados à noite
37

.  

                                                 
28

 Daniella Maria Giusti Adnet, a Dani Calabresa, é uma atriz, comediante, roteirista, apresentadora e 

repórter. Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/dani-calabresa. Acesso em: 10 de Jan. de 2017. 
29

 Deborah Lamm nasceu em 29 de janeiro de 1978, na Cidade do Rio de Janeiro. Ela produtora e atriz de 

séries, novela, teatro e cinema. Estreou em 07 de janeiro de 2017, no Espaço Cultural Sérgio Porto, a peça 

'Mata teu pai', de Grace Passô.  Seus trabalhos mais conhecidos são: Seja o Que Quiser! (2002) e 

Celebridade (2003). Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globoteatro/noticia/2017/01/debora-

lamm-celebra-20-anos-de-carreira-com-seu-primeiro-monologo.html. acesso em: 10 de Nov. de 2016. 
30

 Atriz de teatro e televisão que ficou conhecida em 2003 interpretando Célia, a empregada fofoqueira e 

divertida da novela Mulheres Apaixonadas, além fazer de diversas personagens humorísticas no programa 

Zorra Total da Rede Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/perfis/talentos/fabiana-karla/fabiana-karla-trajetoria.htm. Acesso 

em: 05 de Out. de 2016. 
31

 Mariana Santos de Souza é atriz e humorista brasileira. Conhecida por suas atuações em programas 

humorísticos da Rede Globo, como por exemplo, o Zorra Total,  e por participar do programa Amor & 

Sexo. Disponível em: http://extra.globo.com/mulher/moda/mariana-santos-do-zorra-namora-ha-3-meses-

ja-aposta-ele-para-sempre-16173946.html. Acesso em: 03 de Set. de 2016. 
32

 Ator, músico e dançarino nasceu no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1989. Também toca piano e é 

líder da banda Choque do Magriça. Fez parte do especial de ano novo Toma Lá Dá Cá que virou fixo em 

2007, permanecendo até 2009, interpretando o personagem Tatalo, filho de Mário Jorge (Miguel 

Falabella) e Rita (Marisa Orth). Em setembro de 2012, estreou sua primeira novela, Lado a Lado, na Rede 

Globo. Protagonizou a série Meu Amigo Encosto do canal pago Viva. Em 2015 entrou no elenco do 

humorístico Zorra Total. Disponível em: https://filmow.com/george-sauma-a171905/. Acesso em: 15 de 

Set. de 2016. 
33

 Luis Miranda Santo Antônio de Jesus é ator e comediante de teatro, novela e cinema. Em 2014, fez sua 

estreia em telenovelas, atuando como a protetora e elegante transexual Dorothy Benson em Geração 

Brasil, depois de diversos papéis cômicos no cinema e teatro. Disponível em: https://filmow.com/luis-

miranda-iv-a102331/. Acesso em: 05 de Nov. de 2016. 
34

Ator de teatro, TV, cinema e conhecido pelos seus quadros humorísticos no programa Zorra Total. 

Disponível em: http://www.nelsonfreitas.com.br/index2.php. Acesso em: 10 de Out. de 2016. 
35

 Diretor de filmes, como: "Não quero falar sobre isso agora" ganhador de vários prêmios no Gramado 

film Festival 1991, "O enfermeiro" e dirigiu o humorístico "Sob nova direção" da Rede Globo. 

Disponível em: http://www.elocompany.com/eloaudiovisual/compradores/autor.php?ID=106. Acesso em: 

10 de Mar. De 2016. 
36

 Marcius Vinícius de Assis Melhem, ou simplesmente Marcius Melhem. Nasceu em Nilópolis em 8 de 

fevereiro de 1972). É ator e humorista e roteirista. Trabalha também como redator de programas 

televisivos e autor de peças teatrais. Ficou conhecido com a dupla de humor "Os Caras de Pau". 

Disponível em: http://gshow.globo.com/artistas/marcius-melhem/. Acesso em: 10 de Out. de 2016. 
37

 Disponível em: http://gshow.globo.com/Foi-dada-a-largada/noticia/2015/04/elenco-e-direcao-se-

reunem-para-lancamento-de-novo-formato-do-zorra.html. Acesso em: 10 de Jan. de 2017. 
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A primeira sequência do novo Zorra Total, que estreou no sábado dia 09 de 

Maio de 2015 na rede Globo, já dizia o que viria pela frente. Em uma imagem de 

superprodução, um helicóptero pousa no alto de um edifício no centro do Rio de 

Janeiro. Policiais descem da aeronave e escalam as paredes do prédio até quebrarem os 

vidros e invadirem uma sala onde ocorre uma reunião. Um dos policiais diz bom dia e 

pergunta aos executivos na sala se alguém trocaria 50 reais. logo depois, ele manda 

abortar a missão. 

Terminava assim a primeira piada do novo Zorra Total. Bem produzida, 

diferente do velho Zorra Total, mas sem o humor "escrachado" que tecia o seu formato 

anterior. Até o final do terceiro e último bloco, o programa alternou quadros bem 

produzidos, mas de humor irregular com alguns bons momentos. Em uma sequência de 

enquetes curtas, sem bordões e sem figurantes peitudas, o novo Zorra Total, parecia 

buscar uma aproximação do modelo de humor praticado pelo "Portas dos Fundos"
38

 e 

pelo "Tá No Ar"
39

.  

No que diz repeito à aceitação e audiência, o novo Zorra total vem oscilando em 

momentos engraçados e outros de difícil entendimento, haja vista que para entender 

algumas piadas é necessário que o telespectador tenha algum conhecimento político e 

social.  Por isso, talvez, no início, foram lançadas as falas de Valéria e Janete que 

diziam que, caso a audiência não aumentasse, elas poderiam ressuscitar. Outro momento 

de autocrítica foi a música de apresentação que dizia que se o telespectador não 

gostasse, os humoristas iriam para a rua ou para a Rede TV.  

O programa fez piadas também sobre o atendimento prioritário a idosos, 

mulheres grávidas, portadores de deficiências e sobre segurança pública. Teve, também, 

a Dani Calabresa se vingando do telemarketing de serviços de TV por assinatura.  

O novo formato do programa herdou parte do elenco antigo, no entanto, se 

parece muito pouco com o modelo que foi veiculado até meados de 2015. O episódio 

exibido no dia 23 de Março de 2015 deixou isso bem claro. Um dos quadros, com um 

formato de humor mais ácido e crítico, mostrou um advogado lendo o testamento 

                                                 
38

 Porta dos Fundos é uma produtora de vídeos de comédia veiculados na internet. Em parceria com o site 

de humor Kibe Loco e a produtora Fondo Filmes, foi criada a Porta dos Fundos, iniciado em março de 

2012, com o primeiro programa sendo lançado em 6 de agosto desse mesmo ano. Em 6 meses, a marca de 

30 milhões de visualizações no site de compartilhamentos de vídeos YouTube foi alcançada. Disponível 

em: http://www.portadosfundos.com.br/. Acesso em: 10 de Fev. de 2017. 
39

 O programa leva o público a um mergulho sem controle pela televisão. Marcelo Adnet e Marcius 

Melhem passeiam por todos os gêneros da TV com muito humor e a atração usa a própria linguagem 

televisiva para brincar com as situações do cotidiano. Disponível em: http://gshow.globo.com/series/ta-

no-ar-a-tv-na-tv/. Acesso em: 15 de Jan. de 2017. 
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deixado por um milionário para a sua família. A piada, lançada ao final do quadro, se 

deu quando um dos filhos em vez de receber algum bem material herdou um deputado 

que resolvia os problemas do milionário
40

. 

Outro detalhe importante é que ao final do programa e em alguns intervalos dos 

primeiros sábados desse novo formato de humorístico, as personagens Valéria Vasques 

e Janete, vividas por Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta, apareceram, nos primeiros 

episódios, com a seguinte frase: “Mas me tiraram do ar para isso?” 

Neste mesmo sábado, em um dos quadros, com um casal na mesa de um 

restaurante escolhendo a sobremesa.  “Ih, tem pavê”, diz a mulher.  “Mas é pra ver ou 

pra comer?”, pergunta o homem. Dois outros homens surgem do nada e dizem: “Boa 

noite, nós somos da fiscalização. Lamento informar, mas o senhor será multado porque 

o senhor foi pego em flagrante fazendo uso de uma piada com data de validade 

vencida”. 

É percebido que esse novo formato de programa traz consigo uma forma de 

humor que ri de si mesmo ao mesmo tempo em que abarca críticas sociais com piadas 

antigas. Uma outra aposta ousada é o humor que extrai graça de situações impossíveis, 

como o piloto de avião que compartilha os mais variados detalhes de sua vida particular, 

incluindo suas relações com as comissárias de bordo, por meio do sistema de som. 

Assim, o novo programa se destaca pela abordagem da vida real e pelas piadas 

sobre o dia a dia do brasileiro naquilo que ele tem de mais desagradável e irritante, 

como por exemplo, os problemas de segurança, saúde, educação etc. Logo, vários 

quadros exploram com graça os absurdos do cotidiano no comércio, em casa, no 

restaurante e no trabalho.  

É bem verdade que a saída de Valéria e Janete fica um pouco sem explicação, 

haja vista o sucesso alcançado pelas duas personagens. Porém, os índices de audiência 

mostram que o novo Zorra Total está sendo bem aceito.  

Enfim, o novo Zorra foi muito bem produzido, mas oscilou momentos inspirados 

com outros desajustados em suas piadas. No entanto, no terceiro episódio o programa 

deu 19,6 pontos na prévia do Ibope na Grande São Paulo, mais do que as duas últimas 

edições (17,8 e 15,5), registrando uma média de 18 pontos, dois a mais do que a 

alcançada pela emissora, no mesmo horário, nas três semanas anteriores à estreia. Ou 
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 Disponível em: http http://gshow.globo.com/Foi-dada-a-largada/noticia/2015/04/elenco-e-direcao-se-

reunem-para-lancamento-de-novo-formato-do-zorra.html. Acesso em: 14 de Jan. de 2017. 
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seja, por enquanto, os atores não correm o risco de ter que procurar emprego na Rede 

TV e Janete e Valéria continuam fora dos quadros atuais.   

Diante disso, a construção do humor brasileiro nas mídias impressa, radiofônica 

e televisiva, demarcou não apenas a adaptação/readaptação constante e continua de 

formas e formatos de risos, ela foi responsável por demonstrar os poderes sociais e 

culturais, das diversas classes sociais que povoam o Brasil, circunscritos a interesses 

que oscilaram, em toda a sua história, entre um riso que liberta o povo da opressão 

econômica/social e um outro que amplifica essa mesma opressão, como assim serão 

demonstrados nos próximos capítulos.  
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2 - Mídia no Cotidiano: lócus de legitimação de Estereótipos e Preconceitos. 

 

 

Considerando que o mercado do riso não é algo novo nos meios de 

comunicação, visto que atravessou diversas realidades sociais, culturais e econômicas 

até os dias atuais, objetiva-se, portanto, refletir sobre a possível relação entre a 

visibilidade de personagens que proferem discursos humorísticos estruturados no 

fortalecimento de preconceitos; representação de tipos populares fortemente marcados 

por estereótipos sociais no humor televisivo e, por fim, as suas implicações nos campos 

da política, do consumo e do mercado como reflexos das demandas de audiências em 

programas populares de televisão. 

Assim, o eixo condutor das análises desse capítulo se direciona para pensar se 

há, de fato, nos dias de hoje, uma moral social estabelecida, tão própria e singular, que 

pode ser capaz de legitimar a linguagem do riso sobre os estereótipos sociais através dos 

usos e apropriações veiculadas pela mídia televisiva, como estratégias mercadológicas, 

para o fortalecimento do discurso hegemônico contemporâneo. 

Assim, para abarcar a estrutura de produção/mercadológica da mídia televisiva, 

a conceituação de Sodré (2006) sobre estratégias sensíveis de comunicação foi o ponto 

basilar das análises.  Logo, diante da percepção do autor, pôde-se perceber que a 

produção do riso tem sido trabalhada, de forma tática e elaborada, para tornar palatáveis 

as falas e imagens que legitimam, diante de uma sociedade omissa e irresponsável, 

representações com valores deformados, nos âmbitos de moralidade ou imoralidade. 

Nesse sentido, foram analisadas as falas dos humoristas Rafinha Bastos, sobre a 

afirmação de que "mulher feia tem que agradecer a Deus por ser estuprada"
41

 e de 

Rodrigo Sant'Anna, interpretando Valéria Vasques, que diz que a personagem Janete 

(Thalita Carauta), sempre ridicularizada por não atender ao padrão estético de beleza 

estabelecido pela sociedade, ao sofrer assédio sexual dentro do metrô, "deveria 

aproveitar porque ela não está podendo escolher"
42

. 
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 Disponível em: http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/rafinha-bastos-faz-piada-de-mau-

gosto-sobre-estupro-20110508.html. Acesso em: 15 de Out. de 2016. 
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2.1 - Sobre o conceito de Estereótipo no Humor brasileiro 

 

 

O humorista Rafinha Bastos, no palco de seu clube de comédia, apresentando o 

stand up show, segundo a revista Rolling Stone Brasil de Maio de dois mil e onze, fez a 

seguinte piada: "Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia pra 

caralho. Tá reclamando do quê? Deveria dar graças a Deus. Isso pra você não foi um 

crime, e sim uma oportunidade. Homem que fez isso não merece cadeia, merece um 

abraço"
43

.   

Não obstante, as aparições de Valéria Vasques caminham, quase sempre, para o 

mesmo desdobramento. Ou seja, ela se encontra, dentro do metrô lotado, com sua amiga 

Janete que, ao final do quadro é assediada por alguém e orientada por Valéria Vasques a 

permitir o assédio por se feia. A amiga de Janete usa a seguinte frase para fortalecer a 

passividade da personagem diante ação: "Aproveita porque você não está podendo 

escolher".
44

 

Sobre os discursos acima, a reflexão foi feita na indagação, a saber, de qual é a 

discussão que está realmente por trás de tais discursos. Aparentemente, ainda que a fala 

de Rafinha Bastos seja voltada à execução do ato sexual por via do estupro e a da 

personagem Valéria Vasques a ação do assédio sexual, explícito, dentro de um 

transporte público, nos dois casos - postas de lado questões jurídicas - configuram-se 

representações de humilhação e preconceito que se reverberam nos modelos de 

Estereótipos Sociais Heller (2014). 

Assim, serão demonstrados os dispositivos que legitimaram, sem nenhuma 

incoerência de imoralidade, as falas das personagens do programa Zorra Total, da Rede 

Globo, e os que configuraram o discurso do humorista Rafinha Bastos como incoerente, 

validando assim, as suas falas como algo imoral e passível de penalidade. 

O conceito de Estereótipo é abordado por várias áreas de conhecimento, por 

exemplo, Filosofia, Comunicação, Psicologia e Sociologia. Mas, como escolha teórica, 

segue-se pelo viés da socióloga húngara Agnes Heller (2014), que considera o 

preconceito desvinculado da individualidade do preconceituoso, justamente por 

acreditar que este provém de uma falsa consciência consolidada ao longo da história do 

homem. Ou seja, para a autora o estereótipo não está no preconceituoso, pois são 
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assimilações consolidadas pelo processo histórico do homem, no que diz respeito a sua 

coletividade. 

A autora entende a história como um processo de construção de valor em que o 

homem é abordado como ser "genérico" que já nasce inserido na "vida cotidiana" a qual 

ela chama de “a vida do homem inteiro”. Ou seja, aquela que, como construto de uma 

história já pronta que o antecede, não o permite a desvinculação de suas bases 

históricas. 

Os conteúdos afetivo/subjetivo presentes na formação dos estereótipos não são 

descartados. Porém, com ênfase predominantemente sobre as características objetivas, 

históricas e sociais, Heller (2014) defende que os preconceitos servem à manutenção e 

consolidação da ordem social e são formados a partir dos contextos históricos e 

cotidianos.  

Os preconceitos, segundo a autora, servem para distinção valorativa dada sobre 

uma "falsa ideologia" atrelada aos modos de funcionamentos do cotidiano em que os 

indivíduos reproduzem padrões determinados pela totalidade social. Logo, ainda que os 

estereótipos não carreguem consigo o olhar do preconceituoso, ele traz em sua gênese 

um discurso dado de cima para baixo que é consolidado no dia a dia dos indivíduos.  

É sobre a vida ordinária dos indivíduos que a autora desenvolve sua teoria sobre 

os preconceitos e estereótipos. Eles estão intrinsecamente ligados ao cotidiano e sob o 

prisma da colisão de valores que se constroem através de esferas heterogêneas. Ou seja, 

sobre valores que se desenvolvem em estruturas sociais e cognitivas desiguais, 

fortalecendo não só as diferenças, mas demarcando também os seus limites.  

Para a socióloga, "uma esfera pode explicitar a essência em um sentido, ao passo 

que outra esfera impede isso em outro sentido e se orienta para uma desvalorização" 

(HELLER, 2014, p. 18-19, grifo da autora). Isto é, a colisão de valores aponta para um 

discurso que desvaloriza um determinado objeto ao mesmo tempo em que valoriza 

outro.  

Assim, nesse processo de desvalorização de uma esfera por outra, trazendo para 

o contexto da cotidianidade, percebe-se que socialmente há uma separação muito bem 

demarcada no que tangem os conceitos de beleza, haja vista a determinação de um 

padrão estético, dado por uma classe que impede qualquer tentativa de equalização por 

outra classe, através da mídia televisiva.  

Essa atribuição valorativa, imposta de cima para baixo, sobre o que pode ou não 

ser chamado de belo é outorgada por uma categoria privilegiada economicamente em 
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detrimento a uma outra categoria que, além de desfavorecida economicamente tem o 

seu arcabouço político e cultural vilipendiado pela exposição preconceituosa de um 

discurso que apresenta os seus valores estéticos diminuídos e estereotipados.  

Como exemplos de exposição dessas representações estereotipadas estão os 

padrões de magreza, jovialidade e raça demonstrados nos programas sobre moda em 

contraponto aos tipos representados, pelos programas humorísticos, como tipos 

inferiorizados, uma vez que divergem do padrão estabelecido como referência, isto é, os 

muito magros, os gordos, os negros, os idosos etc. 

Heller (2014) aborda o preconceito sobre o prisma da sociologia, vinculado ao 

que chama de "juízos de valores" que servem para tangibilizar ou para categorizar a 

realidade. Porém, ela defende que o Estereótipo vai além do conceito de generalização 

preexistente, chegando assim, à "ultrageneralização", o que o configura como algo 

muito mais amplo do que o seu uso como forma de organização social. Isto é, o 

preconceito sai do âmbito de categorização social natural e entra no universo de 

categorias dadas a partir de um sistema valorativo de inferioridade. 

Para a autora: "Os juízos provisórios (e os preconceitos) são meros exemplos 

particulares de ultrageneralização". Pois é característico da vida cotidiana, em geral, o 

manejo grosseiro do “singular”. (HELLER, 2014, p. 54). Todavia, esse manejo do 

grosseiro, no que diz respeito às apresentações de Valéria e Janete, não é confeccionado 

dentro do cotidiano, ele formatado de fora, por uma elite que detém o poder econômico, 

e imputa tais "juízos provisórios" com o objetivo de demarcar classes sociais através de 

estereótipos sociais. 

O processo de "ultrageneralização" ou tipificações, que é usado para tornar a 

sociedade inteligível, se constrói sob duas colunas: na primeira, com a aceitação dos 

estereótipos como analogias e esquemas já elaborados. Na segunda, naqueles que são 

construídos ao longo do tempo, em que os seus efeitos dependem tanto do indivíduo 

quanto da época de sua aplicabilidade. Heller (2014) defende que para tornar habitável o 

mundo em que se vive, sintetizam-se as coisas através de tipos prontos que podem ser, 

ou aqueles que antecedem os homens, sendo objeto da cultura de uma sociedade, ou 

aqueles que são construídos e validados pelos indivíduos e que sofrem a ação de uma 

determinada época.  

Nesse ponto, no que concerne ao discurso de Rafinha Bastos, pode-se perceber 

que a sua fala ficou no âmbito da generalização e não alcançou a ultrageneralização. 

Isto porque a piada até serviu como juízo de valor na categorização hierárquica de 
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beleza, mas sucumbiu no embate contra uma moral socialmente construída que a 

validou como imoral. Ou seja, o riso sobre a dicotomia mulher bonita/mulher feia já 

está no consenso ultrageneralizado, já é entendida a superioridade da primeira sobre a 

segunda e tal riso ainda não se configura crime, mas a associação dessa inferioridade, 

como fator de desmerecimento social, à aceitação do estupro, por algum motivo não foi 

aprovada como normalidade. 

No caso da Valéria Vasques o enredo seguiu por outro viés. Nas suas aparições 

nas noites de sábado a personagem repetiu inúmeras agressões e discriminações à 

Janete, além de determinar a sua aceitação do assédio sexual, tendo em vista a sua 

inferioridade estética. Esta situação remete ao enredo o mesmo peso discriminatório 

dado por Rafinha Bastos, no entanto, a fala da personagem não ficou apenas na 

generalização, pois além da cristalização, penetrou o imaginário popular tornando-se 

uma das frases mais repetidas entre o seu público, crianças etc. Ou seja, saiu da 

generalização e se firmou na ultrageneralização Heller (2014). 

Tal processo de validação de um discurso que, ao mesmo tempo invalida o 

outro, deve ser pensado também em conjunção com a produção midiática. Nesse caso, a 

observação é atravessada pelo conceito de “grotesco” trabalhado por Sodré e Paiva 

(2002).  

Os autores não reduzem tal conceito às imagens. Eles os entendem como uma 

série de características e expressões que, em peças teatrais eram associadas ao grotesco 

quando encenadas: 

Os gritos e uivos descompostos, as violentas contorções e 

atrevimentos, os gestos e trejeitos descompassados e, finalmente, 

aquele imprudente descaramento, aqueles olhares livres, aqueles 

meneios indecentes, aquela falta de propriedade, de decoro, de pudor, 

de polícia e de ar nobre que tanto alvoroça a gente desobediente e 

petulante, e tanto tédio causa nas pessoas cordatas e bem criadas 

(SODRÉ & PAIVA, 2002, p. 67). 

 

Assim, tanto Rafinha Bastos como Valéria Vasques rompem com os padrões 

éticos e morais no objetivo de emplacarem um riso cruel. Contudo, ambos recaem sob 

efeitos diferentes, tendo o segundo logrado êxito em detrimento do primeiro, talvez, por 

pertencer a uma outra ordem: a ordem do grotesco, que se configura nas representações 

do ridículo ou de algo que foge à normalidade para atingir um riso degradante. 

Todavia, tendo o cotidiano como o possível lugar onde se dão as reais 

transformações sociais e ações de controle de um indivíduo sobre o outro, na forma de 

microestruturas de poder Foucault (2013), a visão da socióloga está centrada na 
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subordinação e na insubordinação, privilegiando o segundo pensamento sob a afirmação 

de que não existe uma dominação perfeita, mas reconhecendo que os preconceitos são 

produtos de uma classe dominante quando afirma que a 

maioria dos preconceitos, embora nem todos, são produtos das classes 

dominantes, mesmo quando essas pretendem, na esfera do para-si, 

contar com uma imagem do mundo relativamente isenta de 

preconceitos e desenvolver as ações correspondentes. O fundamento 

dessa situação é evidente: as classes dominantes desejam manter a 

coesão de uma estrutura social que lhes beneficia e mobilizar em seu 

favor inclusive os homens que representam interesses diversos (e até 

mesmo, em alguns casos, as classes e camadas antagônicas). 

(HELLER, 2014, p. 77, grifo da autora). 

 

Assim, tendo em vista o pensamento basilar da autora e a complementação de 

Sodré e Paiva (2002), no que tange a vinculação do homem à sociedade como forma de 

organização de suas interações de classes, pode ser percebido que o conceito de 

Estereótipo se costura sob duas vertentes: uma que se traduz nos preconceitos sociais 

estereotipados, como é o caso da Valéria Vasques, que é atravessada e validada pela 

representação do “grotesco”; outra ligada aos estereótipos comportamentais embasados 

em preconceitos, que é invalidada por não atingir o senso comum, como é o caso do 

Rafinha Bastos. 

Todavia, tal situação, com o recorte dos estereótipos baseado naquilo que já vem 

estabelecido anteriormente à sua existência e sobre o que é construído socialmente de 

forma provisória, funda-se, segundo Heller (2014), na ideia de produto das classes 

dominantes, haja vista os seus interesses em manter a coesão de uma estrutura social, 

através de preconceitos, para consolidar não apenas os antagônicos de classes, mas para 

manter, também, uma hegemonia em termos de valores construídos historicamente 

sobre as classes desfavorecidas economicamente.  

Diante disso, ainda fica a lacuna sobre quais seriam os fatores que legitimam 

uma fala em detrimento a outra quando o que está em jogo é a consolidação da 

hegemonia de uma classe. Logo, para preencher tal lacuna serão abordados os processos 

de legitimação e táticas de naturalização de valores.  
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2. 2 - A Legitimação do Riso como Tática de Naturalização de Valores 

 

 

Conhecidos os processos de estereótipos, o percurso seguirá a reflexão sobre a 

demanda da legitimação do riso. Porém, sobre o conceito de legitimidade paira a 

percepção de que tal ideia não é algo novo e nem restrita a uma única episteme.  

No entanto, ganhou relevância e reconhecimento, principalmente, nos estudos 

sociológicos, filosóficos e jurídicos, através do sociólogo alemão Max Weber, 

exatamente pelo esforço lançado na busca por respostas sobre uma questão que 

atravessou e ainda atravessa todas as sociedades. Isto é, o entendimento, dentro da 

estrutura dicotômica governantes/governados, de quais são as relações de poder e 

dominação estabelecidas por parte daqueles que governam, no que tange à legitimação 

do comando, e por aqueles que se submetem a essa ação, no que implica a legitimação 

do dever. 

Tal abordagem acima se aplica às personagens Valéria Vasques e Janete, 

quando analisadas a partir das ações de uma classe economicamente superior dada 

através da mídia televisa. Logo, é percebido que há a construção de um riso que 

movimenta as classes desfavorecidas economicamente, mesmo sobre as representações 

de suas realidades econômicas, sociais e culturais, de maneira deformada, a se 

submeterem ao riso sobre elas mesmas. 

O risível também é abarcado por diversos Pensadores. Mas, objetiva-se o 

enveredamento pela abordagem do filósofo francês Henri Bergson (2004), em que o 

Riso é entendido como algo exclusivamente humano, racional, e de caráter 

intrinsecamente social. Ou seja, uma ontologia do riso. 

Para pensar o lugar do riso na estrutura sociedade/homem, as personagens 

Valéria Vasque, Janete e o ator Rafinha Bastos foram analisados a partir dos efeitos 

causados por três tipos de situações cômicas descritas por Bergson (2004).  Primeiro, a 

definição da inexistência da comicidade fora daquilo que é humano, isto é, animais não 

são providos da ação cômica. Segundo, a ideia de que para a concretização do efeito 

pleno na comicidade faz-se necessária uma espécie de “anestesia do coração”, isto é, ela 

é dirigida à inteligência pura. E terceiro, na concepção de que o riso é algo de caráter 

grupal, ou seja, inerente a uma determinada comunidade ou grupo social. 

 

 

 



56 

 

 

 

2.2.1 - O riso como exclusividade do humano 

 

Sobre este primeiro tipo de riso, como exclusividade do humano, a abordagem é 

tecida na ruptura do pragmatismo cotidiano, ou seja, quando há a quebradura da lógica 

comum das coisas o campo fica propício à sua aparição. Exemplos, o tropeço em um 

terreno plano ou o sujar a blusa na hora de comer algo. Nesse sentido, a reação do 

"outro" assume o caráter de brincadeira. Mas, tal brincadeira, ainda que atravessada 

pelo riso descontraído, segundo o filósofo francês, é exposta sobre uma espécie de 

correção, isto é, como ato de corrigir, no sentido disciplinar da palavra. 

Por isso, ela faz pairar sobre cada um, senão a ameaça de correção, 

pelo menos a perspectiva de uma humilhação que, mesmo sendo leve, 

não deixa de ser temida. Essa deve ser a função do riso. Sempre um 

pouco humilhante para quem é seu objeto, o riso é de fato uma espécie 

de trote social. (BERGSON, 2004, p. 101). 

Dessa forma, ainda no contexto do riso como exclusividade da condição 

humana, o autor aborda diversas situações inerentes às características do homem como, 

automatismo, hábito adquirido e conservado, atitudes, gestos e movimentos do corpo 

humano, entre outros. Assim, tais situações são abordadas em seus rompimentos com a 

ordem então estabelecida. Isto é, através da quebra dessa ordem linear é que nasce o riso 

com a sua função de corrigir as alterações ocorridas, como é o caso das personagens 

Valéria Vasques e Janete que rompem tanto com os padrões estéticos estabelecidos 

quanto com o comportamento tradicional de amizades, haja vista as humilhações 

proferidas à Janete que, ainda assim, não destroem os seus laços afetivos. 

 

2.2.2 - O riso como inteligência pura 

 

Sobre o riso como inteligência pura, o autor parte do entendimento sobre a 

faculdade racional humana que, ao saber que algo sério é transcrito de forma cômica, 

assume uma outra vertente que o libera da seriedade. Exemplo, a abordagem da morte 

por humoristas. É entendido que se trata de algo sério. Mas, racionalmente, é feito um 

distanciamento dessa realidade para que o riso possa surgir, como diz o autor: "A 

comicidade, dizíamos, dirige-se à inteligência pura; o riso é incompatível com a 

emoção" (BERGSON, 2004, p. 104). 

Logo, a partir das análises das falas de Rafinha Bastos e Valéria Vasques, 

percebe-se que, no primeiro, a “anestesia do coração” é parcial, pois ela separa a 
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emoção da razão apenas sobre a hierarquia mulher bonita/mulher feia invalidando a 

sequência do humor quando aborda a aceitação do estupro como correção da 

divergência do padrão de beleza dominante. Enquanto, no segundo, a razão permanece 

separando o riso da realidade e validando o discurso sem a presença da emoção. 

Em referência ao processo de legitimação de discurso e sua validação, pode-se 

buscar apoio na fala de Bobbio (2000) a partir da leitura de Weber que, sobre concepção 

de tipologia moderna das formas de poder, alicerçada no empreendimento de um sujeito 

em condicionar o comportamento de um outro sujeito, distingue três tipos de conceitos 

de poder. O primeiro, com o domínio centrado nas relações de posse - Poder 

Econômico. O segundo, pautado na hierarquia das ideias de um grupo ou pessoa sobre 

outro grupo ou pessoa - Poder Ideológico. E o terceiro, estruturado na exclusividade do 

domínio pela força - Poder Político. 

No entanto, pode-se dizer que a validação do discurso se dá, tanto pelo primeiro 

domínio quanto pelo segundo, haja vista que os atores Rafinha Bastos e Rodrigo 

Sant’Anna, enquanto objetos da mídia, representam ao mesmo tempo o “Poder 

Econômico” e o Poder Ideológico”, ficando assim, para análise diferencial as 

implicações do Poder Político e a sua relação com os outros poderes no processo de 

legitimação do riso. 

Logo, esse Poder é entendido como um composto de códigos, regras e sistemas 

normativos que lhe conferem uma moral própria e antagônica à conduta tradicional. No 

entanto, esse mesmo poder, sob a dicotomia de valores de Weber (apud Bobbio 2000) 

está dividido em: "ética da convicção e ética da responsabilidade". A primeira, julga as 

ações individuais que impactam no grupo baseadas na valorização moral da conduta 

correta sem considerar o fim almejado. A segunda, nas ações em grupo que impactam 

no individual quando a valoração se concentra sobre o fim desejado. Diante disso, pode-

se lançar luz sobre quais seriam as questões que diferenciam a legitimação dos dois 

discursos aqui propostos. 

Assim, o discurso do humorista Rafinha Bastos, nessa época na Rede 

Bandeirantes, teve como meio de fundamentação do riso, a discriminação apontada para 

mulheres que não atendiam aos padrões de beleza estipulados pela sociedade. Todavia, 

a sua fala sobre a ação feminina de agradecimento ao estupro por ser feia, foi invalidada 

pela sociedade que o puniu individualmente. Já o humorista da Rede Globo, fez um 

discurso similar e não foi punido. Todavia, as questões que abarcam tais diferenças de 

recepção serão vista mais a frente.  
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2.2.3 - O riso de caráter intrinsecamente social 

 

Para que o riso ocorra, segundo o filósofo, é necessário que haja, por um lado, 

um contexto cômico e, por outro, alguém ou situação que o provoque. O riso é sempre 

de um grupo e não de algo isolado.  

Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, 

que é a sociedade; impõe-se sobretudo determinar-lhe a função útil, 

que é uma função social. Digamo-lo desde já: essa será a ideia diretriz 

de todas as nossas reflexões. O riso deve corresponder a certas 

exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação 

social. (BERGSON, 2014, p. 9). 

Ou seja, quando alguém rir de algo, o que determina a sua causa não são os 

objetos ou situações separadas.  O riso não surge das coisas isoladas, mas da 

combinação entre objetos e situações que compõem um determinado grupo social. 

Assim, todo acontecimento, tanto de pessoas quanto de coisas e situações que divergem 

de uma ordem social estabelecida, pode gerar o riso. Por exemplo, o riso causado por 

um indivíduo com roupas de banho que entra em uma sala de reunião composta por 

executivos. O riso surge com a descaracterização do contexto social.  

No entanto, para uma explicação sobre o que teria legitimado a fala de um 

humorista e invalidado a fala do outro, deve-se levar em conta a terceira forma de 

concretização do efeito do riso descrita por Bergson (2014) que é a subordinada ao 

contexto social, como algo que atinge um indivíduo sobre o efeito causado pelo outro, 

dentro de um grupo social estabelecido e com suas regras e crenças, exatamente pela 

não adequação desse outro nessa estrutura já determinada. 

Logo, é através dessa forma que se pode perceber que a ação de correção sobre 

Rafinha se deu sobre o seu comportamento, enquanto a ação de correção sobre Valéria 

Vasques sobre o riso de correção estética que deixou de fora as consequências negativas 

do seu discurso, valendo-se, portanto, da sua aparência "grotesca". Ou seja, é o 

desajustamento entre indivíduo e as regras determinadas por uma sociedade que 

fomentam o riso que pode ser legitimado, ou pelo domínio da mídia sobre as ações 

conjuntas dos poderes Econômicos e Ideológicos imbricados nos risos de natureza 

exclusivamente humana e de grupo social, ou pelo atravessamento do Poder Político 

sobre o riso que exclui qualquer forma de emoção como sua causa. 
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2.3 – O Risível: uma Estratégia Comunicativa de Legitimação  

 

 

No que se refere à validação e legitimação de conceito, as Estratégias de 

Comunicação também atravessaram algumas pluralidades em termos de áreas de 

conhecimento, sendo trabalhadas, mesmo que de forma pragmática, consideravelmente 

nas áreas de marketing, administração e publicidade e propaganda. No entanto, como 

objeto teórico, inerente a um processo mais amplo do que a razão baseada na 

ação/reação, ou seja, no estímulo à compra pela ação publicizada de mercadorias de 

consumo, Muniz Sodré (2006) tece uma análise sobre a autonomia da área de 

comunicação social, como algo efetivo que se constrói sobre uma outra ordem quando é 

atravessada pela veiculação e pela vinculação. Isto é, sobre a ordem do “sensível”. 

A partir desse ponto, o autor considerará as relações de observâncias dos 

fenômenos que permeiam a comunicação, nas relações mídia/sujeito, imbricadas em um 

processo compreensivo que se constrói, expansivamente e singularmente, sobre ela 

mesma. Tal abordagem, além de ressaltar a autonomia do campo da Comunicação, se 

distancia das abordagens que procuram explicá-la, ou pelo viés da Indústria Cultural ou 

pelos estudos que a abordam sobre o prisma das ciências naturais. 

É importante ressaltar também, que tal obra dialoga diretamente com a anterior, 

a Antropológica do Espelho, o que vai amarrar o seu entendimento sobre os efeitos 

causados no sujeito, tanto pela tecnologia quanto pela mídia. Assim, para desenvolver 

tal teoria, no que tangem tais efeitos, o pensador analisa tanto o império da mídia quanto 

às novas formas de relação e vinculação sociais fomentadas por ela. 

Sodré (2006), quando referencia a televisão, fala que ela ultrapassa a mera 

mecânica relacional e funcional de transmissão de conteúdo, chegando assim, a um 

"vínculo" social que se estabelece sobre uma ótica do comum que abarca, no sentido de 

produção de semelhanças, a consonância de singularidades diversas, ou como diz o 

autor: 

Quanto ao comum (instaurador do vínculo), é precisamente esse plural 

manifestado na totalidade das vinculações humanas, que não se deixa 

definir nem como uma unidade universal abstrata, nem como uma 

centrifugação de diferenças. Não se trata, portanto, de um mero estar-

juntos, entendido como aglomerado físico de individualidades (por 

exemplo, a comunidade enquanto massa gregária substancializada), e 

sim da condição de possibilidade de uma vinculação compreensiva. O 

comum é a sintonia sensível das singularidades, capaz de produzir 

uma similitude harmonizadora do diverso. (SODRÉ, 2006, p. 69) 
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Ou seja, suas análises vão ao encontro da existência da construção de um 

vínculo comunicativo que é tecido nas relações social e cultural, sob o prisma de uma 

ambiência. Tal vínculo vai além do conceito mecânico de televisão e acaba ampliando 

as realidades tradicionais ao mesmo tempo em que as ordena.  

Porém, essa afirmação do autor deixa uma lacuna acerca do resultado da 

amplitude desse ordenamento de diferentes sob essa ótica de vínculo sensível. Logo, 

para preencher essa brecha, faz-se necessário trazer para o campo de análise não só as 

características sociais da TV, mas também as culturais e geográficas. 

Nesse sentido, o próprio aparelho de TV, segundo Sodré (2006), passa a 

fomentar uma "ordem sintética". E, nesse contexto, complementando a lacuna 

mencionada anteriormente, ela se configura a partir de um outro espaço social e de uma 

outra ordem de envolvimento comunitário. Isto é, o que há é uma constituição de uma 

realidade (social/comunitária) em que a televisão passa a ser a própria ambiência. 

Não obstante, o autor ainda alonga o seu pensamento sobre o assunto 

contrapondo tal ambiência aos estudos que abordam os meios de comunicação como 

parte distinta do processo comunicacional, apontando um ajustamento entre o que ele 

chama de "bios" e os sujeitos que assim o experimentam. Em suas palavras: 

Desta maneira, quando levamos em consideração toda uma forma de 

vida (bios) virtual, e não a gramática exclusiva de um meio de 

comunicação separado, a experiência sensorial do "espectador" 

ultrapassa a das expressões externas do corpo de um falante (meneios 

de cabeça, piscadelas, sorrisos, movimentos de mãos, etc.). É que ele 

não mais se institui como mero espectador, e sim como membro 

orgânico de uma ambiência que deixa de funcionar na escala 

tradicional do corpo humano, para adequar-se existencialmente 

("ponto de existência", em vez do visual ponto de fuga), pelo êxtase 

ou pelo deslumbramento da imersão, à escala de um sistema "neural" 

(a interconexão dos muitos dispositivos representacionais, a que se dá 

o precário nome de "mídia"), onde desaparece a corporeidade como 

tal. (SODRÉ, 2006, p. 106). 

Como experiência sensorial, nos exemplos das falas de Rafinha Bastos e Valéria 

Vasques/Janete, a representação da primeira fala se dá no espaço do improviso, do 

“aqui agora”, em que, no palco do stand up comedy, a mediação é dada com pouca 

interferência técnica e relativo controle de produtividade. Logo, na representação de 

Valéria Vasques e Janete, além da teatralidade das personagens, trabalhadas sobre 

formas de produção de conteúdos a serem vendidos, a mediação se dá na forma de 

ambiência, em que tais aparições “adéquam-se na imersão”, saindo do âmbito do 

genérico para entrar na escala da intimidade que, não só particulariza a recepção do 
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conteúdo, como constrói uma simbiose entre dispositivo e humano Sodré (2006). Ou 

seja, parte do processo mercadológico da veiculação e atinge o sensorial do 

telespectador através do que o autor chama de “vinculação”.  

Porém, o deslocamento da veiculação à vinculação, na formação desse ambiente 

citado, além de arquitetado e centralizado na objetivação mercadológica da mídia, é 

construído sobre encapamentos que transcendem a natureza mecânica da televisão e se 

equalizam na ordem do sensível, para assim, alcançar de forma mais cirúrgica, os seus 

objetivos comerciais. Aponta o autor: 

É verdade que as mídias e a propaganda têm mostrado como 

estratégias racionais não espontâneas podem instrumentalizar o 

sensível manipulando os afetos. Na maioria das vezes, porém, tudo 

isso se passa em condições não apreensíveis pela consciência 

(SODRÉ, 2006, p. 11). 

O autor também direciona a sua percepção para o processo de subjetivação de 

indivíduos com o objetivo de torná-los melhores consumidores, lançando mão de um 

modelo de representação que se assemelha ao processo ideológico descrito por Guy 

Debord (2013), pois a televisão, ao ultrapassar a racionalidade produtiva, que lhe 

conferia apenas valor de mercadoria, e, com o mesmo, todo um fetiche, deixa de ser um 

simples aparelho de transmissão de conteúdo para se tornar uma "ambiência" que se 

vincula aos contextos natural, tecnológico, social e cultural. Dessa forma, o 

"espetáculo" Debord (2013), também não se resume a imagens, mas à mediação das 

mesmas nas relações sociais entre indivíduos. 

É nessa lógica acima que entram os novos valores e que se constrói uma nova 

moralidade. É nessa vertente que os “juízos de valores” de Heller saem do contexto da 

“generalização” e entram no da “ultrageneralização”. Ou seja, é nessa mediação 

imagética nas relações sociais, com o objetivo de tornar o indivíduo melhor 

consumidor, que o pré-conceito como categorização prévia sai do âmbito da 

inteligibilidade social e entra na cristalização ultrageneralizada do discurso 

estereotipado. 

Muniz Sodré (2006) autoriza a fala de que a mídia não promove nada que não 

possa funcionar como mercadoria. Para isso, constrói um conjunto de estratégias 

comerciais que é introjetado, de forma cognitiva e quase desvinculado de sua natureza 

técnica e vinculado ao contexto de “ambiência” que, intenciona a reeducação dos 

indivíduos aos moldes mercadológicos através dos meios de comunicação. 
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Porém, a moral que permeia tais moldes tem implicação direta no consumo e 

opera sob uma lógica que difere do conceito de moral descrito por Kant citado por 

Sodré (2006) em que seu ideal é alcançar a "insensibilidade".  

A situação é contrária. Pois, segundo o autor, a moral se desloca da compreensão 

kantiana e, no cenário contemporâneo, não se separa dos afetos, mas os usa para atingir 

seus objetivos mercadológicos. Um exemplo disso são as próprias veiculações das 

personagens Valéria e Janete, pois ainda que se enquadrem no riso racional de Bergson 

(2004) - que separa a estrutura trágica da risível - o processo de distribuição, desse riso 

como mercadoria, se dá através do "afecto". Ou seja, o riso deliberado pelas 

personagens é separado e circunscrito na razão, mas para que exista tal separação, faz-se 

necessária a introjeção afetiva e vinculativa da televisão.    

Todavia, no que concernem às estratégias comerciais, quando equivalências 

entre o acesso de bens e consumo, pôde-se perceber que: 

O que se tem chamado de "indústria cultural" ou "cultura de massa" é 

de fato um espaço, de natureza estética e moral, destinado a sustentar 

uma "forma de vida" (um bios, na terminologia aristotélica), com suas 

organizações e suas práticas, necessária à circulação dos afetos 

requerida pelo capitalismo de consumo, pós-fordista. (SODRÉ, 2006, 

p. 56). 

Assim, compreende-se o processo de fomentação das estratégias de 

comunicação como abordagem voltada a uma educação singular do agir que, mediado 

pela televisão como "ambiência", circunscreve-se sob um conjunto de valores 

determinados e determinantes de ações que se valem do "afecto" e do sensível para 

superação de uma ótica da moral individual em contraponto a uma moral própria 

estruturante da sociedade atual. Moral utilitária e de consumo, que nos exemplos das 

duas questões do humor brasileiro, opera com tais valores na base do risível como 

fortalecimento e legitimação do próprio discurso. 

Dadas as pontuações dos autores escolhidos, sobre os conceitos de legitimação, 

risível e estratégias de comunicação, as hipóteses foram concedidas na defesa de uma 

moral mercadológica que permeia os meios de comunicação imbricados no processo de 

legitimação do riso, como uma das suas estratégias de comunicação, para validar os 

discursos que atravessam preconceitos e estereótipos sociais, sem a preocupação de 

abordá-los de forma profunda, para não apenas separar uma classe mais favorecida 

economicamente de uma outra menos favorecida, como para ressaltar, de forma 

excludente, padrões de beleza, de estética e de comportamento, que divergem daqueles 
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que caracterizam a primeira classe, usando o humor como fator palatável de tal 

discurso. 

Em síntese, tais reflexões abordam o conceito de vínculo comunicativo Sodré 

(2006) que é tecido nas relações social e cultural sob o prisma de uma ambiência que 

vai além do conceito mecânico de TV, atravessado pela a análise dos preconceitos e 

estereótipos Heller (2014) que se constroem, inicialmente sobre os "juízos de valores", 

podendo chegar ou não a "ultrageneralização", e aos processos de legitimação Weber 

(2008) que são fomentados por três formas de Poder distintas e concomitantes que têm 

o riso Bergson (2004) como fator de correção social abarcado em sua estrutura 

Homem/Sociedade, para, dessa forma, aumentar ou manter um domínio hegemônico de 

uma classe sobre outra. 

Todavia, como esse estudo está contido na grade das ciências sociais aplicadas, 

por sua natureza própria é permeado muito mais por indagações do que por afirmações. 

Logo, ficam assim, no lugar de uma conclusão, duas indagações sobre o tema, a saber: 

No que concernem as representações midiáticas arquitetadas sobre a ótica do lucro, será 

que o fortalecimento do discurso de uma classe, que tem como objetivo principal, os 

domínios, tanto econômico/ideológico quanto o político/social não deixam alguma 

brecha de saída no pragmatismo do cotidiano?  

Diante dessa possível brecha, indaga-se, também, se o Riso, segundo Bergson, 

em um contexto dialógico de Moral/Ideal Social e centrado nos processos de 

insociabilidades e não nas imoralidades, poderia ser circunscrito por limites 

determinados tão somente a partir dos meios de produção - estrutura macro - ou será 

que ele embrenha-se no cotidiano e se torna, também, ambiente ideológico - estrutura 

micro? 

Para o preenchimento desse espaço, no subcapítulo abaixo, serão examinados os 

discursos midiáticos sobre beleza e as suas relações com o tempo da cotidianidade. Ou 

seja, o tempo do aqui agora ou do dia a dia, para dessa forma, entender o lugar do riso 

nas estruturas miúdas da sociedade e a relação da mídia na sua possível ideologização. 
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2. 4 - O tempo da cotidianidade e o discurso midiático sobre beleza 

 

 

Para tal reflexão, seguiu-se na ancoragem de dois autores distintos. O filósofo 

Russo, Mikhail Bakhtin (2006) e o pensador colombiano nascido na Espanha, Jesus 

Martin-Barbero (1997). Sobre tal escolha, ainda que os dois autores tenham bases 

marxistas, o percurso se deu na lucidez das diferenças entre as suas respectivas obras. 

Logo, a análise aqui será enveredada por complementações que auxiliam nas 

interpretações de como a mídia pode determinar um tipo de beleza padrão, estipulado 

por um discurso que é outorgado e introduzido no ambiente cotidiano, de cima para 

baixo.  

Para isso, parte-se, inicialmente, de um dos conceitos do filósofo russo, que 

toma a comunicação como objeto de disputa social, tendo em vista a sua construção 

semiótica e finaliza-se pensando a comunicação abordada pelos vieses das mediações 

através das culturas populares como reestruturadoras de conteúdos midiáticos para, 

dessa forma, procurar entender quais as suas implicações nos processos "ideológicos" 

dos signos que podem ser construído sobre as culturas populares ou para elas. 

No entanto, o termo ideologia, usado por Bakhtin (2006), não tem a conotação 

de “falsa consciência” como em Karl Marx e Friedrich Engels (1998). Para os dois 

alemães a ideologia era tratada como mascaramento da realidade e era articulada através 

das ideias e interesses das classes dominantes com o objetivo de alterar a compreensão 

sobre os processos que envolvem as relações de produção. 

Os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, 

daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em 

função das representações de Deus, do homem normal, etc., que 

aceitavam. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de 

dominá-los completamente. Criadores inclinaram-se diante de suas 

próprias criações.” (MARX; ENGELS, 1998, p.03). 

Dessa forma, deve-se partir da atividade real, pois só assim é possível 

compreender o desenvolvimento e repercussões ideológicas presentes no processo da 

história do homem. Não é correto, segundo os autores, pensar a ideologia nem a partir 

do que se refere o significado das palavras nem sobre o que os homens podem dizer, 

pensar ou imaginar. Isto é, sobre uma base idealista.  

Todavia, no pensamento de Bakhtin (2006) o termo ideologia, tem um 

significado diferente do apresentado por Marx e Engels (1998). Assim, todo produto 
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ideológico surge a partir de uma realidade - natural/social - tem um significado e é 

remetido a algo que lhe é exterior, um signo.  

Diante disso, um corpo masculino ou feminino vestido com roupas de várias 

cores pode ser apenas uma pessoa comum. No entanto, podem ser percebidos de formas 

significantes e, desse modo, dotados de simbolismos. Logo, passam a refletir e a refratar 

possíveis outras realidades e a representarem algo além do seu interior. Isto é, 

representam o "ideológico".  (BAKHTIN, 2006, p. 29). 

Bakhtin não refuta a definição de ideologia como articulação de uma classe que 

pretende impor os seus pensamentos dominantes. No entanto, ele acrescenta o aspecto 

valorativo do signo. Ou seja, o canal, através do qual na realidade concreta, as ideias da 

classe dominante articulam e administram a manutenção da divisão das classes sociais. 

Segundo o autor: "a realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos 

signos sociais" (BAKHTIN, 2006, p. 34). 

Nesse sentido, a palavra assume um contexto amplo e alterável, haja vista a sua 

presença em todos os atos de compreensão do mundo. Tendo sobre si todo um contexto 

social valorativo como, indicador de consciência, a palavra cria uma relação dialógica 

direta com o real e histórico do homem o diferindo dos demais animais desprovidos de 

tal realidade. 

O índice de valor é por natureza interindividual. O grito do animal, 

enquanto pura reação de um organismo individual à dor, é despido de 

índice de valor. É um fenômeno puramente natural. O grito não 

depende da atmosfera social, razão pela qual ele não recebe sequer o 

esboço de uma formalização semiótica. (BAKHTIN, 2006, p. 45). 

Nesse caso, o homem como criatura capaz de ser conscientizada pelas realidades 

histórica/social, tem na linguagem um instrumento que modela seu pensamento, seus 

esforços, sua vontade e até os seus atos. No entanto, sendo esse mesmo homem, tanto 

instrumento que influencia quanto aquele que é influenciado, para Bakhtin (2006), a 

ideologia deve ser tratada, sempre, na materialidade, nos atos concretos de linguagem, 

na luta de classes, mas também, ainda que minimamente, sobre o viés de uma possível 

movimentação da infraestrutura pela superestrutura. Ou seja, para o filósofo russo, 

através da disputa ideológica que compõe a linguagem, ainda que de forma mínima, 

existe o movimento de transformação das bases econômicas pela superestrutura. 

Logo, as falas e as aparições de Valéria Vasques e Janete, ao representarem 

questões corriqueiras do cotidiano, transcrevem situações que podem ser discutidas 



66 

 

 

 

tanto pelo prisma da cultura quanto pelo sentido ideológico que carregam. Ou seja, ora 

direcionadas às mediações, fazendo amarrações entre práticas comunicacionais e 

pluralidades culturais Martín-Barbero (1997), e ora com a comunicação e a sua natureza 

social - ou sendo seu campo representativo como expressão das relações e lutas sociais. 

Isto é, o lócus de embate de significação, Bakhtin (2006).  

O autor citado acima pensa a língua para além de um sistema categorial ou 

estrutural. Ele a reconhece como um apanhado de consciências, distintas e equalizadas 

em um mesmo tom, que transformam e são transformadas socialmente. Por isso, 

valorizou especialmente a fala, pois pela sua natureza social ela se apresenta como 

expressão ideológica das relações de lutas sociais. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 

ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua. (BAKHTIN, 2006, p. 125) 

 

No entanto, sobre a representação das personagens, duas questões se entrelaçam: 

as imagens e as falas das personagens. Ou seja, a aparência "grotesca" da Janete - 

descontextualizada dos padrões de moda determinados pela sociedade - a transexual mal 

vestida, e as suas falas que, verbalizam o "feio", contido nelas próprias, de forma 

cômica sem perder o caráter discriminatório e perverso. 

Tais aparições são descritas sob dois universos semióticos distintos e 

equalizadas em um mesmo contexto, o midiático. A linguagem imagética é articulada à 

linguagem verbal e confirmam o discurso. Mas, o significado da primeira independe da 

segunda, que, por sua vez, se comporta de forma autônoma, também. Ou seja, cada 

linguagem diz algo próprio, mas para além desse próprio, existe um genérico que as 

unifica e um mesmo contexto. 

Quando Valéria Vasques diz que Janete tem que aproveitar o assédio dentro do 

metrô, por ser feia e não ter escolha, ainda que tal discurso seja construído sob a 

"anestesia" do riso Bergson (2014), tais palavras são carregadas de sentidos ideológicos, 

pois como diz o pensador russo, “na realidade não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes, triviais, 

agradáveis ou desagradáveis etc.” (BAKHTIN, 2006, p. 96). Ou seja, tal discurso não é 
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neutro e carrega outros significados para além do riso descontraído. Nesse caso, para a 

construção de um sistema significativo de beleza oposto aos das personagens. 

Mas, além da ideologia contida no enunciado das personagens, para que tal 

discurso seja compreendido e firmado como algo ideológico, deve existir o que Berger 

& Luckmann (1985) chamam de “acervo social disponível do conhecimento”. Ou seja, 

um pensamento construído historicamente direcionado aos contextos sociais e culturas 

comuns a um mesmo grupo de homens. Nesse caso o arcabouço cultura e social do 

cotidiano desse mesmo grupo. 

A realidade da vida cotidiana é algo anterior ao indivíduo, assim assinalou 

Heller (2014), e totalmente independe de sua vontade. Pois, tal realidade já se mostra 

objetivada. Ou seja, ela é definida e afirmada como real histórico antes mesmo do 

indivíduo entrar na sociedade, constituindo assim, sob essa realidade, o que é 

intersubjetivo no homem através de seu caráter essencialmente interacional e 

comunicacional, como dizem os autores: 

As formulações teóricas da realidade, quer sejam científicas ou 

filosóficas, quer sejam até mitológicas, não esgotam o que é ‘real’ 

para os membros de uma sociedade. Sendo assim, a sociologia do 

conhecimento deve acima de tudo ocupar-se com o que os homens 

‘conhecem’ como ‘realidade’ em sua vida cotidiana, vida não-teórica 

ou pré-teórica. Em outras palavras, o ‘conhecimento’ do senso 

comum, e não as ‘ideias’, deve ser o foco central da sociologia do 

conhecimento. É precisamente este ‘conhecimento’ que constitui o 

tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia existir 

(BERGER & LUCKMANN, 1985, p. 30). 

Percebe-se que o conhecimento comum determina o que seria a própria “atitude 

do senso comum” (comum não como algo subalterno ou diminuto), sendo-o referência 

para um mundo inteligível para os homens. No entanto, esse mundo, que é construído 

com o homem e pelo homem, tem a sua fonte de transformação no tempo do aqui agora. 

É nesse tempo do embate imediato que estão compreendidos o espaço entre o 

discurso proferido pelas personagens e a recepção de suas mensagens, ou seja, nas 

mediações. Assim, segundo Martin-Barbero (1997) no cotidiano há três lugares de 

mediação que alteram o modo de receber tais mensagens. Primeiro, a cotidianidade 

familiar; segundo, a temporalidade social; terceiro, a competência cultural.  Isto é, os 

conflitos corriqueiros do cotidiano, o tempo da produção do capital e a vivência das 

pessoas são situações que determinam os tipos de subjetivação que serão construídas 

nos telespectadores. 
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2.4.1 - O cotidiano e os processos de mediações  

Nesse caso, o cotidiano é o lugar privilegiado para a análise do processo de 

recepção, pois é nele que se dão todas as relações corriqueiras entre indivíduos e as suas 

associações com o tempo que Martin-Barbero (1997) chama de "tempo da 

cotidianidade".  Porém, o autor não entende o processo de recepção como algo 

manipulável pelo receptor, ele entende que o processo de reestruturação da mensagem é 

programado com o objetivo desejado e, para isso, a mensagem é construída sob as bases 

culturais do nicho pretendido. “Boa parte da recepção está de alguma forma, não 

programada, mas condicionada, organizada, tocada, orientada pela produção, tanto em 

termos econômicos como em termos estéticos, narrativos, semióticos”. (MARTÍN-

BARBERO, 1997: 56).  

O autor reconhece que para entender os meios de comunicação, devem-se 

estudar as assimetrias e negociações entre emissor/receptor e receptor/emissor. Assim, 

nas falas da Valéria e Janete, no que concerne à produção de seus conteúdos, mais do 

que uma harmonia acabada entre emissão e recepção, deve-se lançar mão da observação 

da apropriação de vestuários, espaço popular, bordões e gestos de modelos reais do 

cotidiano para a construção das personagens, para dessa forma, de maneira cambiável, 

gerar uma conformidade que pode ser alterada a qualquer momento, haja vista que é o 

movimento conflitante entre emissão e recepção que, segundo o autor, caracteriza os 

meios de comunicação na América Latina. 

Martin-Barbero (1997) passa a considerar, também, a produção de sentido como 

forma de distinguir tais indivíduos. Ou seja, como noção de “reconhecimento”. Dessa 

forma, as personagens se constroem sob tramas simbólicas de interpretações e de 

reconhecimentos sociais, com uma dimensão distinta de outros grupos sociais ou de 

uma outra classe. 

Assim, segundo o autor, é percebido que há um entrelaçamento transformacional 

entre recepção e emissão que tanto altera os processos culturais cotidianos quanto é 

alterado por eles. Contudo, mesmo com esse minúsculo movimento de 

"sobredeterminação", pode-se perceber que as representações das personagens, no que 

tangem às suas simbologias, demarcam claramente o estrato social a que elas 

pertencem, deixando as fronteiras de separação de classes submersas aos vieses do 

simbólico, muito bem acentuadas. 
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Sob o ponto de vista do autor, a hegemonia é contínua, isto é, algo que se faz e 

se refaz permanentemente. Existem, portanto, resistências culturais que se processam a 

partir de uma "cotidiana e constante reelaboração simbólica." Ou seja, nem tudo pode 

ser denominado de manipulação: 

Nem toda a assimilação do hegemônico pelo subalterno é signo de 

submissão assim como a mera recusa não é de resistência, e que nem 

tudo que vem de cima são valores da classe dominante, pois há coisas 

que vindo de lá respondem a outras lógicas que não são a de 

dominação. (MARTÌN- BARBERO, l997. p.106). 

Não obstante, o processo comunicativo não constitui apenas a simbologia 

estética, mas atravessa também o discurso que separa, simbolicamente, mundos 

socialmente distintos, fortalecendo um reconhecimento social em detrimento a um outro 

que é enfraquecido.  Assim, nas questões de beleza, pronunciadas e representadas pelas 

personagens, há um construto ideológico de direcionamento a um determinado grupo, 

sob a forma de pertencimento, que gera não apenas “reconhecimento social”, mas que 

distingue e delimita classes, fazendo do cotidiano, no que concernem a família, o 

trabalho etc., o lugar vital da mediação.  

Dessa forma, de acordo com as abordagens dos autores escolhidos, sobre os 

conceitos de estereótipos, risível, comunicação como objeto de disputa social e 

estratégias de comunicação, a reflexão foi construída, primeiramente, na defesa do 

movimento da generalização à ultrageneralização de Heller (2014). 

Na observação deste movimento, foi verificada uma adesão efetiva do riso como 

uma das estratégias de comunicação para validar os discursos que atravessam 

preconceitos e estereótipos sociais. Foi percebido que há estratégias de valoração entre 

os ideais de beleza de uma classe economicamente favorecida e de uma outra 

desfavorecida.  Foi ressaltada a forma excludente em que a mídia representa os padrões 

de beleza, de estética e de comportamento e como o humor é utilizado como fator de 

tolerância de tal discurso. 

No segundo momento, a percepção ancorou na discussão teórica sobre a 

apropriação estratégica do riso pela mídia como fator de mediação entre a vida cotidiana 

e as fronteiras sociais, demarcando hábitos de consumo como forma de pertencimento e 

entendendo a comunicação como objeto de disputa social e atravessada pelas culturas 

populares. 
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Em síntese, foi averiguado que o cotidiano não está desvinculado dos processos 

ideológicos e o riso é um dos fatores que fomenta tal ideologização. Contudo, a 

penetração do riso no universo cotidiano, como fator ideológico, só foi possível com a 

estrutura de uma estratégia midiática envolta na produção de vínculos comunicativos 

tecidos nas relações sociais e culturais sobre a forma de "ambiência" Sodré (2006). Por 

exemplo, a aprovação da fala de Valéria Vasques, em produção televisiva, e a 

reprovação da fala de Rafinha bastos, em produção teatral de seu stand up comedy. 

Foi dentro da ótica "sensível" que os preconceitos e estereótipos foram 

construídos. Porém, para esses estereótipos se tornarem "juízos de valores" e acederem 

à "ultrageneralização" Heller (2014), foi necessário o embate no campo valorativo do 

signo linguístico Bakhtin (2006) para negociar às ideologias e os significados dados às 

personagens, haja vista que a palavra, segundo o autor, é o indicador de consciência 

mais propício à disputa de classes e de significados. 

Não obstante, sob o ponto de vista das hegemonias de classes, Barbero (1997) 

defende que ela não é absoluta, pois se refaz permanentemente através de reformulações 

dadas a partir do universo cultural do cotidiano. Ou seja, segundo o autor, existem 

resistências culturais que se processam a contar do cotidiano que propiciam constantes 

reelaborações simbólicas.  

Diante disso, segue-se na apresentação do método e nas análises dos referenciais 

que embasaram parte do capítulo um e todo o capítulo dois. Abaixo, a metodologia 

analise de conteúdo e a sua aplicação na pesquisa. 
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3 - A Metodologia 

 

 

Os métodos utilizados na pesquisa foram: revisão bibliográfica e a analise de 

conteúdo. No primeiro, foram abordados os conceitos de Riso, Estratégias Sensíveis, 

Legítimo, Estereótipo, Grotesco, Classe Social, Ideologia, Identidades, Consumo, 

Moda, Mídia e Cotidiano, entre outros.  

Tais conceitos foram abarcados a partir de uma seleção de autores advindos da 

filosofia, da sociologia e da comunicação. Dessa forma, o francês Henry Bérgson, os 

brasileiros Muniz Sodré e Raquel Paiva, a socióloga húngara Agnes Heller, Mikhail 

Bakhtin, Michel Foucault, Marx e Engels, Elias Saliba, Gilles Lipovetsky, e Jesús 

Martín-Barbero, completaram o grupo de autores principais do método. 

Seus conceitos foram articulados diretamente aos resultados da análise de 

conteúdo. Assim, ela teve, no contexto qualitativo dos capítulos dois e quarto, a suas 

linhas de pensamento remetidas às explicações e estruturações das hipóteses da 

pesquisa,  

A análise de conteúdo foi abordada segundo Laurence Bardin (2006). Para 

fomentar tal método, seguiu-se também pelas pesquisas quantitativa e qualitativa. Sendo 

a primeira para gerar dados sobre o objeto de estudo e a segunda para analisá-los 

juntamente com a revisão bibliográfica.  

Dessa forma, a análise de conteúdo enquanto método de organização de 

avaliação de conteúdos foi adaptada ao recorte e a mídia televisa aqui estudados. 

Todavia, as bases quantitativas e qualitativas foram mantidas. A primeira, por ser a sua 

vertente primordial, no que tangem os dados coletados para aprofundamento de estudos 

numéricos. A segunda, na exposição e averiguação das questões semânticas atreladas às 

vivências e aos espaços sociais das personagens aqui estudadas. Como por exemplo: os 

objetos, os lugares, as falas, as roupas, os comportamento e as suas ligações com o 

cotidiano.  

Logo, sob essa técnica de investigação destinada a formular, a partir de dados, 

inferências reproduzíveis e válidas, foram aplicadas algumas de suas técnicas para 

analisar dez vídeos do programa humorístico Zorra Total, sob os quadros das 

personagens Valéria Vasques e Janete, interpretadas pelos atores Rodrigo Sant'Anna e 

Thalita Carauta.  

Todavia, para um melhor aproveitamento da pesquisa foi feita a seguinte 

estruturação metodológica: Conceituação; Explicitação/Importância da escolha do 
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método Análise de Conteúdo; A aplicação do método à pesquisa; Análises quantitativa 

e qualitativa das falas das personagens; Análises quantitativa e qualitativa das cenas dos 

vídeos escolhidos.  

 

3.1 - A Análise de Conteúdo 

 

 

Sobre os procedimentos deste método, por mais que muitos autores o abordem, 

inclusive utilizando diferentes estruturas e outras terminologias para as diversas etapas 

dessa técnica, a escolha se deu sobre a conceituação de Laurence Bardin, que se refere à 

análise de conteúdo como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN: 

2006, p.42) 

Tendo tal método como esse conjunto de técnicas de análise de comunicações, 

lança-se mão do objetivo de compreender, criticamente, o sentido dessas mesmas 

comunicações, seus conteúdos e as suas significações, sejam explícitas ou implícitas. 

No caso desse trabalho, objetivam-se essas duas vertentes, pois é entendido que há uma 

relação de intersubjetividade, sobre a ordem do discurso que, simultaneamente, explicita 

uma simbologia ao mesmo tempo em que esconde uma outra. Foucault (2013) 

Todavia, o objetivo deste trabalho não fica circunscrito apenas à compreensão, 

mas planeia, também, apresentar de maneira clara dois aspectos que fomentam os 

processos de comunicação: as condições de produção e de emissão das mensagens 

televisivas. 

O método, além de suas bases de análises, tem em si, também, uma intenção 

muito bem demarcada, como a autora destaca abaixo:  

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

(BARDIN: 2006, p.38). 

É a partir desses procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos 

conteúdos das mensagens que a autora estrutura o método em três polos de análises ou 
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etapas cronológicas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

(BARDIN, 2006, p. 95). 

Cada etapa é composta, também, por subdivisões. Dessa forma, a organização do 

material a ser analisado torna-se operacional e sistematizada, condição que possibilita 

uma explicitação dos dados muito mais completa e de melhor aplicação na pesquisa 

quantitativa. Como será demonstrado a seguir: 

 

 

Figura 7 - ORGANOGRAMA DO MÉTODO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os itens da pré-análise, tratamento dos resultados e exploração dos materiais 

serão abordados subcapítulos: 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4.    

 

3.1.2 - A Pré-análise 

 

 

De acordo com Bardin (2006), o objetivo da pré-análise é sistematizar as ideias 

iniciais para estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletadas. 

Logo, nessa fase estão compreendidas a leitura geral do material escolhido e a 

organização desse mesmo material a ser investigado. Ou seja, é a fase de organização 
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que operacionaliza e sistematiza as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema 

preciso de desenvolvimento da pesquisa.  

Na pré-análise está contida a leitura flutuante que, abarca a escolha dos 

documentos, a formulação das hipóteses/objetivos e a elaboração de indicadores. Isto é, 

uma sequência de tópicos a seguir para melhor ordenação do material a ser investigado. 

Depois da escolha dos documentos, que consiste na definição do corpus de 

análise, o método é direcionado as duas próximas etapas: hipóteses/objetivos e a 

elaboração de indicadores a analisar.  

Segundo Bardin (2006), as hipóteses são explicações antecipadas do fenômeno 

observado. Ou seja, afirmações iniciais que podem ser comprovadas ou refutadas ao 

final do estudo. Diante disso, a autora ressalta a importância da escolha de um índice 

organizado em indicadores, para dessa forma, na etapa da exploração do material, a 

codificação dos dados possa ser estabelecida em unidades de leituras precisas. Ou seja, 

há uma estrutura de análise bem definida que se estende da escolha dos documentos, 

suas hipóteses, formulação de explicações prévias e elaboração de indicadores. 

Todavia, ainda na composição e constituição da pré-análise, no que diz respeito 

ao corpus da pesquisa e escolha dos documentos, segundo Bardin (2006: p. 126), são 

definidas quatro regras, a saber:  

1. Regra da exaustividade;  

2. Regra da representatividade; 

3. Regra da homogeneidade  

4. Regra da pertinência.  

Sobre a primeira, a regra de exaustividade, Bardin (2006) refere-se à 

demonstração de todos os componentes constitutivos do corpus, tendo com fator 

normativo a ação de não deixar fora da pesquisa nenhum de seus elementos.  

Sobre a regra da representatividade, a autora (2006) defende que o procedimento 

amostral da investigação é representativo ao inferir o universo de investigação. Ou seja, 

os resultados obtidos para a amostra serão generalizados e representados com o todo, 

pois assim, pode-se garantir que a amostra selecionada represente a completude da 

cobertura do objeto analisado. 

Sobre a regra de homogeneidade, Bardin (2006) defende que a documentação 

esteja sujeita aos critérios definidos de escolha, garantindo assim, uma única base 

emissora ou formato/processo de produção. Ou seja, um único gênero de mensagem ou 

forma de transmissão de conteúdo.  
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Por fim, a regra de pertinência é a garantia que os documentos selecionados para 

o estudo estejam de acordo com a linha de pesquisa desejada, pois segundo Bardin 

(2006: p. 98), eles devem estar “adequados, enquanto fonte de informação, de modo a 

corresponderem ao objetivo que suscita a análise”. Ou seja, os documentos devem ser 

concernentes com a proposta do estudo. 

 

3.1.3 - A exploração do material. 

 

 

É importante ressaltar que antes da fase de exploração do o material, segundo a 

autora aqui em questão, deve-se fazer a preparação do mesmo, para só depois adentrar, 

diretamente, na segunda fase que é constituída a partir das operações de codificação que 

nomeiam os recortes dos textos em unidades de registros. Ou seja, em temas, palavras, 

frases etc. distribuídos em categorias simbólicas.  

Diante disso, Bardin (2006) define o termo codificação como a transformação, 

por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras precisas sobre as 

informações textuais, representativas das características do conteúdo. Ou seja, codificar 

o material coletado significa tratá-lo, pois a codificação corresponde a uma 

transformação, dos dados brutos do texto, que permitem atingir uma representação do 

seu conteúdo.  

Para o termo categorização, Bardin (2006) diz que se tratar de uma operação 

classificatória de elementos agrupados por uma mesma taxonomia. Isto significa que ela 

serve para dar significação às mensagens em processos de definição distintos. Além 

disso, a categorização se estende às subcategorias que são os indicadores que descrevem 

o campo semântico do recorte e do objeto de estudo. 

 

3.1.4. O tratamento dos resultados e interpretação 

 

 

Nessa fase, os resultados recebem um tratamento analítico, para que se tornem 

significantes e válidos (BARDIN, 2006). Em termos operacionais, as informações são 

organizadas em forma de categorias de análise empíricas, abstraídas de meios de 

comunicação. Por exemplo: as representações, através do humor televisivo, sobre 

Consciência Social /Classe social, Elementos Identitários/Padrão de Beleza e 

Consumo/Papel do Cidadão. 
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O tratamento dos dados pode ser feito através de técnicas de análise qualitativas 

e quantitativas. Em termos qualitativos pode ser criada uma estrutura de leitura e de 

interpretação dos dados. Em termos quantitativos, pode-se recorrer a operações 

estatísticas simples (percentagens) ou mais complexas (análise fatorial) para estabelecer 

quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos que sistematizam e põem em 

relevo as conclusões da análise, como assim fala a autora: “Tratar o material é codificá-

lo. A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas 

– dos dados brutos do texto” (BARDIN, 2006, p. 133). 

Todavia, o tratamento dos resultados obtidos em suas interpretações é ligado aos 

conceitos abordados no escopo teórico, para dessa forma, permitir que a pesquisa 

avance para conclusões não apenas quantitativas, mas, também, qualitativas inerentes ao 

campo da comunicação, nesse caso, a mídia televisiva e os possíveis efeitos causados ou 

não no cotidiano. 

 

3.2. A análise de conteúdo aplicada à pesquisa 

 

 

Ainda que o método pretendido tenha em si uma amplitude de abordagens que 

atravessam vários gêneros da comunicação, para o enquadramento das averiguações dos 

quadros das personagens Valéria Vasques e Janete, veiculados a partir das transmissões 

televisivas do programa humorístico Zorra Total da Rede Globo, foi necessária uma 

remodelação da estrutura metodológica descrita por Laurence Bardin (2006).  

A pesquisa está estruturada nos estudos de Mídia e Cotidiano intricados em 

conceitos que atravessam a filosofia, a sociologia e a comunicação para analisar o riso, 

nas personagens citadas, sobre as hipóteses de vieses mercadológicos e ideológicos. 

Logo, a elaboração tática da autora, direcionada ao contexto geral, não se encaixa nem 

no corpus nem no objeto de pesquisa sem uma reformulação adequada. 

Todavia, tal reformulação não desfez as bases propostas pelo método, mas 

somou ou diminuiu, de acordo com as características da mídia escolhida e do gênero do 

recorte. Assim, o plano de organização da análise de conteúdo seguiu o seguinte 

desenho: 
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Figura 8 - ORGANOGRAMA DO MÉTODO APLICADO À PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.  Leituras dos textos dos vídeos, regras de exaustividade/representatividade e 

Corpus.  

 

 

Foram armazenados em uma pasta inicial vinte e cinco vídeos do quadro 

humorístico do programa Zorra Total.  No entanto, foram selecionados apenas dez para 

representarem o universo da totalidade do objeto de estudo. A seleção dos vídeos não 

foi feita de forma aleatória. Optou-se pelos cinco primeiros, pois esses foram os que 

Pré-análise. 

Exemplo: todos os vídeos do 

ano de 2011. 

Exploração do 

Material. 

 
Exemplo: material 

explorado sobre as 

leituras semântica 

e imagética. 

Tratamento dos 

Resultados. 
Mapeamento de questões 

implícitas e explicitas. 

 

A análise de 

Conteúdo 

Leitura dos textos dos 

vídeos. 
Seleção de dez vídeos:  

28/05 - 04/06 - 11/06 - 18/06 - 

25/06 - 02/07 - 09/07 - 16-07 - 

06/08 - 02/11 

 

Inferências / 

Interpretação. 
Exemplo: pesquisa quantitativa 

e pesquisa qualitativa em 

consonância coma revisão 

bibliográfica. 

REGRAS: 

Exaustividade / 

Representatividade. 

 
280 visualizações dos vídeos. 

Utilização dos 

resultados de análise 

para fins teóricos. 
Cotejo entre as análises e os 

conceitos abordados no 

trabalho. 

 

Tratamento 

das 

informações e 

interpretação. 
Divisão das falas 

em categorias e 

dos vídeos em 

recorte de tempo. 

 

 
Corpus. 

Os quadros de Valéria Vasques 

e Janete no Programa 

humorístico Zorra Total, da 

Rede Globo. 

Síntese e seleção dos 

resultados. 
Aplicação às falas de Valéria 

Vasques e Rafinha Bastos 

sobre o prisma da mídia 

televisiva e sua relação com o 

cotidiano. 
 

Recorte, 

Categorização 

e Codificação. 
Dez vídeos de 

2011 escolhidos 

pelos critérios de 

audiência e 

quadros iniciais. 
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impulsionaram o sucesso dos atores e o alto índice de audiência do programa Zorra 

Total no ano de 2011.  

Os vídeos seguem as seguintes datas: 28/05/2011; 04/06/2011; 11/06/2011; 

18/06/2011; 25/06/2011; 02/07/2011; 09/07/2011; 16/07/2011; 06/08/2011 e 

02/11/2011. O ano de 2011 foi escolhido por se tratar da época de nascimento do 

quadro de Valéria Vasques e Janete e pelo índice de audiência do programa, pois em 

julho de 2011, registrou um aumento, segundo o jornalista Roberto Kaz
45

, na Folha de 

São Paulo do dia 21 de Agosto de 2011
46

, de quatro pontos no Ibope desde janeiro, 

chegando aos 26 pontos em julho, considerando que cada ponto equivale a 58 mil 

televisores na Grande São Paulo
47

.  

Vários fatores foram responsáveis pelo aumento da audiência no quadro Metrô 

Zorra Brazil. Dentre eles podem ser citados, Dil Maquinista
48

, uma imitação da ex-

presidente Dilma Rousseff
49

, e as personagens Valéria Vasques e Janete, em que o 

bordão "Ai, como eu tô bandida!", dita pela primeira personagem, viralizou tanto no 

cotidiano popular quanto nas redes sociais. 

Valéria Vasques (ver anexo IV) é uma transexual que fez cirurgia e retirou o 

pênis. Condição que ela faz questão de enfatizar sempre. A Janete (ver nexo 06) é uma 

moça que carrega em si uma certa pureza e desajuste com os padrões de beleza, moda e 

cultura dados pela sociedade.  

Ainda em 2011, o comediante Fabio Porchat
50

 disse que desde o bordão "Vem 

cá, te conheço?", cunhado pela atriz Maria Clara Gueiros
51

, o "Zorra Total" não 

                                                 
45

 Jornalista que nasceu em 1982 no Rio de Janeiro. Trabalhou na revista Piauí, na Folha de S.Paulo e no 

Globo, onde ganhou, em 2014, o prêmio Esso de reportagem. Em 2015. Disponível em: 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=05231. Acesso em: 12 de Fev. de 2017. 
46

 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2108201118.htm. acesso em: 10 de Jan. de 

2017. 
47

 Pesquisa feita apenas na grande São Paulo. 
48

 Personagem vivida pó Fabiana Karla que comanda o metrô do programa Zorra Total. Disponível em: 

http://www.otvfoco.com.br/fabiana-karla-vira-dil-maquinista-em-novo-quadro-do-zorra-total/. Acesso 

em: 02 de Jan. de 2017. 
49

 Ex- militante política contra a ditadura militar. Foi presa em 1970 por quase três anos e submetida à 

tortura, formou-se em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em 1980 

ajudou a fundar o PDT (Partido Democrático Trabalhista).  Dilma Rousseff entrou para o PT (Partido dos 

Trabalhadores) em 2001 e chefiou o Ministério de Minas e Energia em 2010. Foi a primeira mulher a ser 

eleita para o mais alto cargo, o de chefe de Estado e chefe de Governo em toda a história do Brasil. Em 26 

de outubro de 2014 foi reeleita, novamente no segundo turno das eleições, e em 31 de agosto de 2016 foi 

afastada definitivamente do cargo por processo de impeachment. Disponível em: 

https://www.ebiografia.com/dilma_rousseff/. Acesso em: 05 de Dez. de 2016. 
50

 Nascido no Rio de Janeiro viveu até os 19 anos em São Paulo. Fabio Porchat é ator de televisão, teatro 

e cinema.  Foi apresentador do programa “De Perto Ninguém é Normal”, na GNT, em 2008, foi roteirista 

do “Zorra Total” (2006 a 2009), “Junto & Misturado” (2010/2011), no qual também atuava e, atualmente, 
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emplacava uma frase de efeito com tanto sucesso. Segundo o comediante, "Ai, como eu 

tô bandida!", é repetido constantemente, pois o povo "quer repetir na rua o que vê na 

TV"
52

.  

Dessa forma, pela audiência, pela repercussão no cotidiano popular e pela 

demonstração de poder da mídia televisiva, no que implicam os domínios econômicos e 

ideológicos, que a escolha do ano de 2011 foi feita. 

 

3.2.2 - Exploração do material tratamento das informações e interpretação  

 

 

O objetivo é a aplicação do método Análise de Conteúdo no campo da 

comunicação, em especial, da televisão. Assim, toda a construção teórica tem como 

base o livro Análise de Conteúdo de Laurence Bardin para, dessa forma, averiguar dez 

vídeos das personagens Valéria Vasques e Janete no programa humorístico Zorra Total, 

da Rede Globo, no ano de 2011. 

Para uma melhor compreensão dos fatos, o objeto de estudo será dividido em 

dois gêneros distintos e complementares: um que abarcou as análises dos contextos 

semânticos e outro concentrado nas averiguações imagéticas. Logo, a estratégia foi dada 

de modo a permear os dois gêneros, separadamente, para trazer à pesquisa dois 

resultados, dados por vieses diferentes, mas contidos no mesmo método.  

No primeiro, serão analisadas as frases repetidas pelas personagens. No segundo, 

as relações das imagens com essas frases. Tais análises serão também costuradas aos 

conceitos contidos na revisão bibliográfica. Assim, a pesquisa partirá do alicerce 

quantitativo e se estenderá ao contexto qualitativo, sobre as bases de Mídia e Cotidiano, 

para deixar muito bem demarcado o enquadramento dessa pesquisa no campo da 

comunicação. Porém, sem perder o foco nos registros numéricos.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Apresenta "O Programa do Porchat", na Rede Record. Disponível em: 

http://www.purepeople.com.br/famosos/fabio-porchat_p3009. Acesso em: 21 de Jan. de 2017. 
51

 Atriz que ficou bastante conhecida quando sua personagem Laura, no "Zorra Total", lançou o bordão 

"Vem cá, te conheço?". Participou ainda dos seriados A Diarista e Minha Nada Mole Vida  e da novela 

Mulheres Apaixonadas. Atualmente, a atriz carioca vive Karen na novela "Babilônia". Da Rede Globo. 

Disponível em: https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2015/05/26/confira-a-trajetoria-da-

atriz-maria-clara-gueiros.htm. Acesso em: 10 de Jan. de 2017. 
52

 Folha de São Paulo Ilustrada. Domingo, 21 de agosto de 2011. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2108201118.htm. Acesso em 05 de Fev. de 2017.  
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3.2.3 - Tratamento das informações e interpretação  

 

 

No que diz respeito ao contexto semântico, a leitura será feita sobre uma unidade 

geral (direcionada a partir de construções frasais repetidas), suas diretrizes e 

interpretação. Assim, a base de análise não será averiguada segundo o esquema 

emissor/mensagem/receptor, mas no diálogo entre as duas personagens. Logo, a 

inspeção se dará em unidades de registros dividas em três categorias:  

 

Quadro 01 - AS CATEGORIAS 

CATEGORIAS 

01 CONSCIÊNCIA SOCIAL/CLASSE SOCIAL (CS/CS). 

02 ELEMENTOS IDENTITÁRIOS/PADRÃO DE BELEZA (EI/PB). 

03 CONSUMO/PAPEL DO CIDADÃO (C/PC). 

 

 

A escolha dessas três unidades de registros se deu a partir de uma leitura inicial 

da realidade do público objetivado pelo programa humorístico, considerando assim, a 

relação entre consumo e o papel do cidadão como mantenedor da estrutura 

mercadológica. Além dessa premissa, foram consideradas as representações 

estereotipadas das personagens sob os aspectos identitários, padrão de beleza e os seus 

relacionamentos com questões de classe e consciência social.   

Dessa forma, para o preenchimento dessas categorias, as unidades de registro 

foram definidas a partir de frases que tinham, dentro do universo semântico do 

cotidiano das personagens e de seu público-alvo, significados similares ou 

correspondentes às três categorias escolhidas.  

Além das categorias citadas, foram definidas, também, subcategorias. São elas:  

 

Quadro 02 - AS SUBCATEGORIAS 

SUBCATEGORIAS 

01 
UNIVERSO PROFISSIONAL - (UP) (construções lexicais que remetem ao universo 

de trabalho) 

02 PÚBLICO-ALVO - (PA) (Construções frasais contidas no léxico dos personagens.) 

03 
FORMAÇÃO DE ESTEREÓTIPOS - (FE) (palavras ou frases que objetivam 

cristalizar e tipificar modelos de pessoas a partir de suas divergências com padrões 
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sociais); 

04 
DEPRECIAÇÃO SOCIAL - (DS) (construções frasais que depreciam as qualidades 

físicas e sociais das personagens). 

 

 

 

Abaixo, quadro das categorias com as suas respectivas subcategorias: 

 

 
Quadro 03 - AS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

CONSCIÊNCIA 

SOCIAL/CLASSE 

SOCIAL (CS/CS). 

UNIVERSO 

PROFISSIONAL - (UP) 
PÚBLICO-ALVO - (PA) 

ELEMENTOS 

IDENTITÁRIOS/PADRÃ

O DE BELEZA (EI/PB). 

 

FORMAÇÃO DE 

ESTEREÓTIPOS - (FE) 

DEPRECIAÇÃO SOCIAL - 

(DS) 

CONSUMO/PAPEL DO 

CIDADÃO (C/PC). 
SEM SUBCATEGORIA SEM SUBCATEGORIA 

 

 

Diante dessas informações, os vídeos serão analisados nos enquadramentos 

repetidos e ligados aos elementos de produção televisa que procuram abarcar ou não a 

intenção de veicular um padrões de beleza, de moda e de cultura que contrasta, 

nitidamente, com um outro modelo em que um grupo economicamente mais favorecida 

legitima como de bom gosto e de valor diferenciado. 

A partir desse entendimento serão feitas costuras embasadas nos dados 

quantitativos e nos autores da revisão bibliográfica, para assim, não só realçar a 

natureza da pesquisa, como ciência da comunicação, nesse caso a mídia televisiva, mas 

para enquadrá-la em um contexto micro e mais próximo da realidade humana, o 

cotidiano.   

No que diz respeito ao contexto imagético, os vídeos foram divididos em três 

momentos distintos que se amarram ao final em uma única unidade de comunicação 

lógica. Isto é, cada vídeo foi divido em: primeiro momento, segundo momento e 

terceiro momento para averiguação detalhada dos quadros. Como mostra a tabela 

abaixo: 
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Quadro 04 - DIVISÃO E DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS 

DIVISÃO DE 

TEMPO 
DESCRIÇÃO DE CADA MOMENTO 

1º MOMENTO 

Representação em deformidade com o padrão de beleza ditada pela 

moda e desvalorização social e identitária construída através de 

estereótipos.  

 

2º MOMENTO Personagens retratados em suas profissões, raças, etnias e gênero. 

3º MOMENTO 
Codificação do assédio sexual como algo natural e compatível com o 

universo das personagens e com o ambiente ocupado pelas mesmas. 

 

 

3.2.4 - O Recorte. 

 

 

Como já foi dito anteriormente, o recorte, no que implica o número e seleção de 

vídeos, foi feito obedecendo a critérios de audiência e as primeiras exibições dos 

quadros, tendo o ano de 2011 como bojo amostral da pesquisa. 

Tal escolha se deu pelos seguintes motivos, a saber: a partir de Março de 2011, 

as personagens Janete e Valéria Vasques, no humorístico Zorra Total, passaram a 

compor um dos principais quadros do programa e a representarem fonte importante de 

lucro para a Rede Globo.  

Interpretadas pelos atores Rodrigo Sant´Anna e Thalita Carauta, tais 

personagens caíram nas graças do público com as suas falas e os seus comportamentos. 

Valéria Vasques é uma transexual manicure/faxineira e amiga de Janete, que sempre 

que a encontra no metrô, dá um jeito de desmoralizá-la, tendo ao final de cada ofensa à 

amiga, o bordão que tomou todo o País nessa época: "Ai, como eu tô bandida!" 

Segundo redação TV Foco
53

 as duas personagens foram recordistas de audiência 

do Zorra Total. Seus quadros chegaram a ter, em média, 25 pontos de audiência. Antes, 

o máximo que o programa conseguia era 21 pontos
54

. 

Entretanto, a escolha do ano de veiculação não seu deu apenas sobre o viés da 

audiência, mas pela constatação da violência cultural e social dirigida às classes 

desfavorecidas e às mulheres de baixa renda e cristalizadas como desconexas com o 

padrão de beleza veiculado pela mídia e legitimado pelas classes ricas.  

 Todavia, esses dois polos, aparentemente opostos, ainda não são os fatores que 

levaram à escolha de tal ano de veiculação. O que fomentou tal inclinação foi o 

                                                 
53

 Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/humorista-do-ta-no-ar-revela-cancer-e-insatisfacao-com-

zorra-total-nao-e-meu-tipo-de-humor/. Acesso em: 11 de Set. de 2016. 
54

 Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/no-zorra-total-personagens-poderao-ganhar-programa-

solo/. Aceso em: 10 de Jan. de 2017. 
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confronto com duas realidades, quase que paradoxais. Isto é, duas fontes de dados que 

se confrontaram debaixo do que é ética, no contexto penal - a ação do assédio e as suas 

consequências cabíveis - e aquilo que é comercial, no que Sodré (2000) defende como 

ótica mercadológica - a legitimação dessa ação tendo o humor como fator palatável.  

Diante das afirmações acima, seguem os confrontos citados. Segundo o jornal 

"O Estado de São Paulo", o humorístico “Zorra Total”, da Rede Globo, estava na mira 

do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e do PSTU. A alegação se deu pelo fato do 

quadro "Metrô Zorra Brazil” passar a imagem de que mulheres assediadas sexualmente 

nos vagões deveriam aproveitar a situação. Por conta disso, panfletos contra o programa 

foram distribuídos na entrada da estação da Sé, em SP
55

. 

Não obstante, nesse mesmo ano houve um crescimento considerável da 

audiência do programa. Ou seja, quanto mais agressões e tentativas de legitimar o 

assédio sexual através da linguagem do humor, maior era a aceitação, por parte da 

população em aprovar e repetir o bordão de tal quadro.  Abaixo um gráfico do "Zorra 

Total" em 2011: 

 

Figura 09 - IBOPE ZORRA TOTAL DE 2011 - Fonte: http://www.otvfoco.com.br/no-zorra-

total-personagens-poderao-ganhar-programa-solo/.
56

 

 

                                                 
55

 Disponível em: http://natelinha.uol.com.br/noticias/2011/09/23/zorra-total-e-acusado-de-incentivar-

assedio-sexual-192511.php. Acesso em:  07 de Jan. de 2017. 
56

 Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/no-zorra-total-personagens-poderao-ganhar-programa-

solo/. Aceso em: 10 de Jan. de 2017. 
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Em 2011 o humorístico "Zorra total" bateu recordes de audiências. Ainda que o 

quadro abordasse, de forma irresponsável, questões delicadas como, assédio sexual e a 

representação estereotipada do pobre, esse foi ano em que houve um dos maiores 

índices de audiência do programa, de nascimento das personagens Valéria e Janete e de 

viralização do bordão: "Ai, como eu tô bandida!" 

 

3.2.5 - Síntese e seleção dos resultados 

 

Em função do recorte, para a realização da análise dos vídeos, foram 

selecionadas quatro variáveis:  

1. A emissora de televisão e os seus objetivos diversos; 

2. A temática; 

3. O espaço de filmagem; 

4. As falas das personagens. 

A partir da seleção das variáveis citadas e através das ocorrências de frases ou 

palavras que abarcaram: o universo popular do publico de consumo e a sua 

segmentação, a representação do pobre no cotidiano do metrô carioca, as estratégia de 

audiência e divisão de classe, será possível quantificar as falas das personagens nas 

categorias. US/CS - EI/PB - C/PC). 

A variável emissora de televisão foi escolhida para averiguar quais serão os 

objetivos projetados. Nesse caso, se serão mercadológicos, como salienta Muniz Sodré 

(2000), se atravessam os contextos ideológicos, apenas, ou se a comunhão desses 

fatores é o ponto de ancoragem da mídia analisada.  

Sobre a temática, o entendimento se deu no aferimento do conceito de 

estereótipo em Agnes Heller (2014), citação referenciada no capítulo dois. Assim, a 

busca será aplicada aos resultados que poderão dizer ou não se os processos de 

veiculação são amplificadores de modelos cristalizados de seres humanos.  

Sobre o espaço de filmagem, as observações foram construídas no 

reconhecimento dos enquadramentos dos figurinos das personagens e dos figurantes que 

povoam o vagão do metrô carioca, em horário de pico. 

Diante disso, tanto os vídeos quanto as falas das personagens serão averiguados 

a partir de pontos de compreensão, dados pela linguagem verbal (vocabulário, conceitos 

e termos pronunciados pelas personagens) e pela comunicação visual (enquadramento e 
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figurino). Logo, a intenção será à análise, sob a visão de Bakhtin (2006) e Foucault 

(1979), no que implicam enunciador/enunciado, em conjunto com as quatro variáveis 

citadas dentro do contexto histórico e social do ano de 2011. 

 

3.2.6 - Tratamento dos Resultados 

 

 

Para a análise da seleção dos resultados obtidos foram mapeadas questões 

explícitas e implícitas no texto para discussão e reflexão. Ou seja, aquilo que o texto diz 

diretamente e aquilo que é dito pela premissa da negação.  

Além dessa leitura de entrelinhas, foram avaliadas todas as indagações 

apresentadas anteriormente em costura com os conceitos de riso, estereótipo, estratégias 

sensíveis, ironia etc. dados com e através dos autores dispostos na revisão bibliográfica. 

Dessa forma, os resultados obtidos acabaram costurados aos conceitos dos 

autores da revisão bibliográfica para promover não apenas às explicitações qualitativas, 

mas para enformar tais resultados e discussões nos moldes do que é comunicação - 

mídia televisa - e as influencias sobre o cotidiano.  

 

3.2.7 - Inferências / Interpretação 

 

 

Para o a aplicação das inferências e interpretação, a análise será construída sob 

os pilares da pesquisa quantitativa, no que implicam as frequências das características 

do conteúdo das mensagens e as suas repetições. No entanto, ainda que as tabelas 

tragam consigo tais frequências e repetições ordenadas numericamente, as análises, no 

que concernem as explicitações dos resultados, serão traçadas a partir das averiguações 

sobre as presenças ou ausências de características significantes nesse mesmo conteúdo 

de mensagens, que são as bases da pesquisa qualitativa. 

A pesquisa escolhida abarcará as questões: exploratória, descritiva, explicativa e 

interpretativa, com seus múltiplos significados, para analisar as expressão e tendências 

na linguagem do diálogo das personagens do quadro do Zorra Total. 

 

3.3 - Considerações sobre o método - Cotidiano - Mídia - Comunicação. 

 

 

Esse trabalho está em conformidade com o conceito de Mídia abordado por 

Sodré (2006). Assim, sobre as variáveis: a emissora de televisão e os seus objetivos 
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diversos / a temática / o espaço de filmagem / as falas das personagens, foram feitas as 

análises qualitativas do método, o que gerou uma linha de entendimento que permeou 

toda pesquisa e as suas imbricações com Cotidiano.  

Logo, sobre os objetivos da emissora de televisão, é percebido que há, não 

apenas o interesse mercadológico, mas o de representar um modelo de pobre que se 

diferencie não apenas no segmento e consumo, mas que a sua construção física, lexical 

e intelectual seja toda modelada a partir de padrões de valores, dados como inferiores, e 

contrastantes com os padrões valorativos, impostos a partir da elite econômica, e 

acordados socialmente através de consensos ideológicos. Ou seja, há um objetivo que se 

lança sobre a ideia de segmentação e outro que se fortalece na construção de 

estereótipos. 

A temática, segundo a análise, é o universo cotidiano das personagens e do 

público que gera audiência ao programa, mas naquilo que a mídia quer cristalizar como 

modelo de classe para melhor direcionar os produtos Sodré (2006), como foi visto no 

capítulo dois. Assim, são criados estereótipos que são distribuídos, no texto popular das 

personagens, pois a problematização das representações discriminatórias se tecem 

exatamente nesse ambiente ambíguo de segmentação de mercado e formação de 

estereótipos.  

O espaço de filmagem e as falas das personagens trazem consigo o 

enquadramento no universo de trabalho e nicho de consumo. Ou seja, tais frases se 

enquadram no cotidiano das classes que assistem o humorístico, sendo-as diretamente 

ligadas às profissões dispostas pela sociedade á essa mesma classe e ao seu consumo.  

Dessa forma, sobre as análises das categorias e suas subcategorias, no que dizem 

repeito às variáveis citadas, as frases ou palavras repetidas abarcaram a fomentação de 

nicho de mercado/segmentação de consumo, estereótipos/discriminação e representação 

de um modelo de pobre inferiorizado pela sua construção física, lexical e intelectual em 

detrimento ao modelo dado como superior pela elite econômica. 

Assim, diante dessas variáveis, a pesquisa se formou na seguinte estrutura de 

explicativa: por um lado, fica clara a intenção de segmentação de consumo. Mas, por 

trás desse objetivo explicito, está contido o interesse de diminuir a classe representada 

pelas personagens através de uma distinção valorativa, dada pela cristalização de 

modelos como: vestidos com moda ultrapassada, com gestos e aparências grotescos e 

com léxicos exclusivos que as separam de um outro modelo tido como de alto padrão 

social. 
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4 - A análise na pesquisa. 

 

 

A análise será separada em dois momentos: primeiro, nas averiguações das falas 

e textos repetidos pelas personagens. Segundo, nas análises dos vídeos e nas suas 

ligações, tanto com as falas quanto com a revisão bibliográfica. 

Assim, os dados quantitativos serão os primeiros a serem apresentados. As 

tabelas trarão as palavras mais repetidas e as suas ordenações nas categorias e 

subcategorias na seguinte organização de subcapítulos:  

 Análise quantitativa das categorias sobre os vieses semânticos para fins 

teóricos;  

 Analise quantitativa das subcategorias e desenvolvimento do método; 

 Análise qualitativa das categorias e subcategorias sobre os vieses 

semânticos e as suas respectivas correntes epistemológicas;  

 Análise quantitativa dos vídeos;  

 Descrição dos personagens e figurinos dos vídeos;  

 Análise qualitativa dos vídeos. 

 

 

4.1 - Análise quantitativa das categorias sobre os vieses semânticos para fins 

teóricos. 

 

Foram analisadas sessenta e seis frases pronunciadas e repetidas pelas 

personagens nos dez vídeos escolhidos. Abaixo, a tabela organizada em categoria e 

subcategorias: 

 

Quadro 05 - FRASES REPETIDAS NAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

CATEGORIAS 

CLASSE SOCIAL/CONSCIÊNCIA 

SOCIAL - (CS/CS) 

ELEMENTOS IDENTITÁRIOS / 

PADRÃO DE BELEZA - (EI/PB) 

CONSUMO E 

PAPEL DO 

CIDADÃO -

(C/PC) 

UP PA FE DS 

SEM 

SUBCATEGORIA
57 

FAXINA/FAXINEIRA. 

AI NÊM, NÓS SOMOS 

UMA DUPLA 

CAIPIRA, JUVENIL E 

JUVENAL. ESTRANHA. 

DISTRUIDA PARA 

CARACOLES. 

ESSE HOMEM AQUI 

ATRÁS TÁ ME 

BOLINANDO. 

                                                 
57

 Essa categoria não foi complementada por subcategorias por ser entendido que a mesma transita entre 

todas as subcategorias dispostas na tabela. 
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PATROA /PATRÃO FESTA NA LAGE 

FILHA DE 

CHOCADEIRA 

PARA QUERER ISSO 

SÓ JESUS NA CAUSA 

DELE. 

TINHA QUE 

AGARRAR O 

MARIDO BÊBADO, 

PORQUQE NÃO TÁ 

PODENDO 

ESCOLHER. 

A VALÉRIA DEIXOU 

DE SER FAXINEIRA E 

AGORA É MARIA 

CHUTEIRA. 

PEGANDO O MESTRE 

DE OBRAS DRAGON BALL Z58 

AINDA BEM QUE 

VOCÊ NÃO TEM 

GÊMEA PORQUE 

NINGUÉM AGUENTA 

O REPLAY VAI LÁ, SE JOGA. 

O PATRÃO TE 

DEMITIU PORQUE 

VOCÊ MEXIA EM 

TUDO 

EU VOU POSAR EM 

UMA REVISTA DE NU 

MASCULINO. EU E A 

ARIÁDINA 

(TRAVESTI) AVATÁ 

EU TENHO A 

IMPRESSÃO DE QUE 

QUANDO VOCÊ FOI 

NASCER VOCÊ FOI 

CONVERSAR COM 

DEUS E PEGOU ELE 

EM UM DIA 

IRRITADO. VOCÊ 

FALOU ASSIM: DEUS, 

EU POSSO VIR 

BONITA? 

ELE RESPODEU: -

NÃO! 

EU VOU SEGUIR O 

SEU CONSELHO, 

VOU DEIXAR ELE ME 

BOLINAR. 

EU TE FALEI QUE EU 

TÔ FAZENDO O 

SUPLETIVO. 

MÚSICA: CHORA ME 

LIGA!59 

GUERREIRA DO 

PLANETA DOS 

MACACOS60 

CADÊ A MINHA 

BONITA? MENTIRA! 

 

EU CONTINUO NAS 

MINHAS FAXINAS 

BARZINHO COM 

MOELA DE FRANGO. 

VOCÊ LEMBRA O 

AQUATICO.61 

CADÊ A MINHA 

ESTRONDOSA? 

ESTRANHA!! 

 EU ME DIVIRTO LÁ 

NAS CASA DAS 

MIMHAS PATROA. 

EU LIGO MEU 

RÁDIO, OUÇO MEU 

CALYPSO62 E LUAN 

SANTANA63 

MÚSICA: VOCÊ É UM 

NEGÃO DE TIRAR O 

CHAPÉU....64 

SE JOGA, SE O 

PINGUIM QUER TE 

BOLINAR, VAI 

PLANETA DO 

MACACO 

ENCANTADORA DOS 

MONSTROS 

 

 

CHURRASCO NA 

CASA DO TOTONHO NOIVA DO CHUCK65 

VOCÊ NÃO NASCEU. 

TU FOI CUSPIDA 

 

                                                 
58

 É uma série de desenho animado produzida pela Toei Animation e veiculado na TV brasileira na década 

de 90. Baseada na série de mangá Dragon Ball escrita por Akira Toriyama, Dragon Ball Z aborda uma 

série de conflitos, violência e lutas. Disponível Em: http://pt-

br.dragonball.wikia.com/wiki/Dragon_Ball_Z. acesso em: 16 de Dez de 2016. 
59

 Música de João Bosco e Vinícius em 2009. Disponível em: 

http://universosertanejo.blogosfera.uol.com.br/2011/04/18/chora-me-liga-a-musica-de-uma-geracao/. 

Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
60

 Série e filme baseados no livro La Planète des Singes, de Pierre Boulle. Fala sobre astronautas que 

pousam num planeta dominado por macacos inteligentes. Disponível em: 

https://www.cineclick.com.br/noticias/planeta-dos-macacos-entenda-a-cronologia-da-franquia-distopica. 

Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
61

 Na série de desenho animado He-Man, veiculada nos anos 80, o Aquático era um homem-peixe cuja 

frase mais erudita era: BLLLLGGGGGG. Disponível em: https://omelete.uol.com.br/series-

tv/artigo/lembra-desse-he-man-she-ra. Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
62

 Banda brasileira formada em Belém do Pará em 1999 pela cantora Joelma Mendes e pelo guitarrista e 

produtor Cledivan Almeida Farias, mais conhecido como Chimbinha. Disponível em: 

http://faclubecalypsolinda.weebly.com/a-histoacuteria-da-banda-calypso.html. acesso em: 16 de Dez de 

2016. 
63

 Luan Rafael de Domingos Santana, ou simplesmente Luan Santana, nasceu em 13 de março de 1991 na 

cidade de Campo Grande - MS. É um jovem artista que fez e faz grande cantando sertanejo universitário. 

Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/a-historia-de-luan-santana/41183/. Acesso em 16 de 

Dez de 2016. 
64

 Música "Meu ébano". Composta por Nelson de Morais Filho e Paulinho Rezende. Em 2005, foi sucesso 

na novela America, da Rede Globo, sob a voz de Alcione. Disponível em: http://extra.globo.com/tv-e-

lazer/compositor-de-sucessos-como-meu-ebano-neneo-lanca-cd-411358.html#ixzz4T0s2Wtuc. Acesso 

em: 16 de Dez de 2016. 
65

 Jennifer Tilly é a noiva de Chucky. Os dois são bonecos grotescos e assassinos que protagonizaram uma 

sequência de filmes de terror iniciada como o título: Brinquedos assassinos. Disponível em: 

http://www.contracampo.com.br/01-10/anoivadechucky.html. Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
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CARA QUE É 

AJUDANTE DE 

PEDREIRO 

VOCÊ PARACE O 

GARGAMEL 

TU TÁ COBRANDO 

QUANTO PARA 

ASSOMBRAR UMA 

CASA DE DOIS 

QUARTOS 

 

 

ME CHAMA DE 

MANO MENEZES 

QUE TE MOSTRO 

ONDE BOTO O 

GANSO. 

APROVEITA DIVAS 

DOS BABUS, 

APRROVEITA QUE 

TU NÃO PODENDO 

ESCOLHER PLANETA 

DOS MACACOS. 

VOCÊ É UM SONHO 

ESTRAGADO, 

AZEDO. 

 

 

NOVELA COM 

ANTONIO 

FAGUNDES 

APROVEITA QUE TU 

NÃO PODENDO 

ESCOLHER, BABU. 

SAI DA MINHA 

FRENTE QUE EU TÔ 

DOIDA PRA ENFIAR 

A LANÇA NUM 

DRAGÃO 

 

 

SARAJANE A 

SUMIDA. 

QUANTO TU NASCEU 

QUE CHOROU FOI O 

MÉDICO PORQUE 

TOMOU UM SUSTO. 

GENTE UM BEBÊ 

BABUINO 

FEIA ASSIM, QUEM 

IA QUERER 

CARREGAR O BEBÊ, 

TINHA QUE ANDAR 

COM 6 MESES 

MESMO. 

 

 

MUSICA: ELA É 

DEMAIS. SUCESSO 

COM AS DUPLAS 

SERTANEJAS: RICK E 

RENNER E JORGE E 

MATEUS 

... EU AMO ELA. POR 

QUE ELA É FEIA, 

MAS ELA É DIGNA, 

ELA ACORDA TODO 

DIA E VAI PRO 

TRABALHO. ELA PÕE 

ESSA ROUPA 

HORROROSA, MAS 

ELA TRABALHA. 

TU PAGOU QUANTO 

PRA DEIXAREM SAIR 

DO ZOOLOGICO? 

 

 

VAI CARGA 

PESADA.66  

VOCÊ QUE É LINDA, 

UMA PRINCESA DO 

AVATÁ.67 

VOCÊ NÃO NASCEU 

TU FOI GOLFADA. 

 

 

SOU GUERREIRA 

PORQUE EU BOTEI 

MEU SÃO JORGE 

PARA FORA. 

 

VOCÊ DEVERIA 

APRENDER UMA 

COISA SOBRE 

AVESTRUZ, ENFIAR 

A CARA DENTRO DA 

TERRA.  

 

 

EU BEM TE VI NA 

LOJA DE R$ 1,99. 

 

EVITA MOSTRAR A 

CARA. 

 

 

MÚSICA: MARIA 

CANTADA POR 

RICKY MARTIN.68 

 

DÁ UM SORRISO 

QUE ELE CORRE. 

 

 

EU TO SAINDO COM 

UM SEGURANÇA 

 

 

 

 

O MEU NAMORADO 

ESTÁ FAZENDO UM 

ESTÁGIO PARA 

CARREGADOR DE 

MALA. 

 

 

 

                                                 
66

 Série da veicula pela Rede Globo nas décadas de 70, 80 e, reeditada na atualidade. Ela se desenvolve na 

relação dos amigos Pedro (Antonio Fagundes) e Bino (Stenio Garcia) que, rodaram as estradas brasileiras 

como caminhoneiros. Disponível em: http://seriadocargapesada.blogspot.com.br/p/curiosidades-da-

serie.html. Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
67

 História de ficção que se passa no ano de 2154.  Diante da destruição das reservas naturais do planeta 

terra e da busca pela colonização de outros planetas, foi criado o programa Avatar, que consistia na 

criação de corpos híbridos de DNA humano e dos Na´vis, habitantes do planeta Pandora. Através desses 

corpos, os homens chegariam até os nativos e tentariam convencê-los a deixar seu lar para que pudesse 

ser explorado consensualmente. Disponível em: http://www.sabernarede.com.br/resumo-do-filme-avatar/. 

Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
68

 O artista porto-riquenho e celebridade pop mundial. Vendeu mais de 60 milhões de discos. Também 

atuou em peças, filmes e novelas. Bonito e "sarado", tem dois filhos concebidos em uma barriga de 

aluguel. Pouco antes de lançar sua autobiografia, em 2010, assumiu que é gay. Disponível em: 

http://gente.ig.com.br/rickymartin/. Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
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ELA NÃO ACREDITA 

ROBERTO LEAL69, 

QUE ELA É 

ESTRANHA. 

 

 

 

 

MÚSICA: CORAÇÃO 

DO AGRESTE 

CANTADA PELA 

FAFÁ DE BELÉ.70 

 

 

 

 

VOCÊ CONTINUA LÁ 

NA BAIXADA? 

 

 

 
 

 

Foram quantificadas, também, as repetições das unidades de registro (palavras 

ou frases que compuseram os dez vídeos). No entanto, na tabela abaixo, tais unidades de 

registro foram distribuídas de acordo os seus enquadramentos em cada categoria. Ou 

seja, nas linhas encontram-se as categorias e nas colunas a quantidade de vezes que as 

palavras ou frases, que compuseram cada categoria, foram repetidas em cada vídeo. 

 

Tabela 01 - REPETIÇÕES DAS UNIDADES DE REGISTRO 

NÚMERO DE REPETIÇÕES DAS UNIDADES DE REGISTRO POR FRASES 

UNIDADES DE 

REGISTRO NAS 

CATEGORIAS 

VIDEO 
01 

VIDEO 
02 

VIDEO 
03 

VIDEO  

04 
VIDEO 

 05 
VIDEO 

 06 
VIDEO  

07 
VIDEO  

08 
VIDEO 

 09 
VIDEO 

 10 
TOTAL DE 

REPETIÇÕES 

CS/CL 7 6 6 2 7 4 6 8 5 5 56 

EI/PB 5 5 7 5 6 6 6 9 6 6 61 

C/PC 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 15 

TOTAL 13 12 15 8 16 11 14 19 12 12 132 

 

4.1.1 - Análise quantitativa das subcategorias e desenvolvimento do método. 

 

 

Na averiguação das frases/palavras repetidas na unidade de registro de CS/CS 

(Classe Social/Consciência Social) e as suas respectivas subcategorias seguiram os 

seguintes dados: As palavras faxina e faxineira foram as mais repetidas. Sendo, a 

                                                 
69

António Joaquim Fernandes, o Roberto Leal é cantor e compositor português radicado no Brasil. Ele fez 

muito sucesso na década de 1970 e iniciou a sua carreira, com a canção, "Arrebita", tendo a sua primeira 

aparição em Televisão no Programa do Chacrinha no ano de 1971. Disponível em: 

http://ego.globo.com/gente/noticias/0,,mul1361489-9798,00- 

por+onde+anda+o+cantor+roberto+leal.html/. Acesso em: 16 de Dez de 2016.  
70

 Música composta por Moacyr luz e Aldir Blanc e cantada por Fafá de Belém. Foi trilha sonora da 

novela "Tieta" da Rede Globo em 1989/1990.  Disponível em: 

http://everaldofarias.blogspot.com.br/2009/08/coracao-do-agreste.html. Acesso em: 16 de Dez de 2016. 
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primeira repetida vinte e cinco vezes e a segunda trinta, totalizando cinquenta e seis 

repetições nos dez vídeos. 

 

 

Tabela 02 - REPETIÇÕES NA CATEGORIA CS/CS E SUBCATEGORIA UP/PA 

SUBCATEGORIA                  NÚMERO DE REPETIÇÕES NACATEGORIA CS-CS 

UNIVERSO 

PROFISSIONAL 

(UP) /PÚBLICO-

ALVO (PA) 

VIDEO 
01 

VIDEO 
02 

VIDEO 
03 

VIDEO  

04 
VIDEO 

 05 
VIDEO 

 06 
VIDEO  

07 
VIDEO  

08 
VIDEO 

 09 
VIDEO 

 10 
TOTAL DE 

REPETIÇÕES 

FAXINA 
3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 25 

FAXINEIRA 
4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 31  

TOTAL 7 5 7 6 4 6 6 5 5 5 
56 

 

 

Na unidade de registro EI/PB e suas subcategorias FE e DS foram quantificadas 

as seguintes repetições: Na subcategoria FE, as palavras mais repetidas foram 

"estranha", com 18 repetições, "horrorosa", com 17, a frase "você não está podendo 

escolher", com 10 e "macaco" com 14. As demais, como Avatá, Aquático, Gargamel, 

“chocadeira”, “Dragon ball z” e “noiva do Chuck”, apenas uma repetição cada. Na 

subcategoria DS as frases tiveram apenas uma repetição cada, exatamente por serem 

expressões exclusivas de cada quadro.  

 

 

Tabela 03 - REPETIÇÕES NA CATEGORIA EI/PB (Elementos Identitários/Padrão de 

Beleza) E SUBCATEGORIA FE/DS. 

SUBCATEGORIA                  NÚMERO DE REPETIÇÕES NACATEGORIA EI/PB 

FORMAÇÃO DE 

ESTEREÓTIPOS 

(FE) / 

DEPRECIAÇÃO 

SOCIAL (DS) 

VIDEO 
01 

VIDEO 
02 

VIDEO 
03 

VIDEO  

04 
VIDEO 

 05 
VIDEO 

 06 
VIDEO  

07 
VIDEO  

08 
VIDEO 

 09 
VIDEO 

 10 
TOTAL DE 

REPETIÇÕES 

ESTRANHA 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 17 

HORROROSA 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 14 
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VOCÊ NÃO ESTÁ 

PODENDO 

ESCOLHER 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 

MACACO 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 13 

AVATÁ.  

AQUÁTICO. 

GARGAMEL. 

CHOCADEIRA.  

DRAGON BALL Z. 

NOIVA DO 

CHUCK. 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

TOTAL 7 7 8 4 7 5 6 5 6 6 61 

 

 

A unidade de registro C/PC, que não teve subcategorias, as palavras mais 

repetidas foram: "esse homem aqui atrás ta me bolinando" e "vai lá, se joga", sendo a 

primeira repetida dez vezes e a segunda, cinco. 

 

Tabela 04 - REPETIÇÕES NA CATEGORIA C/PC (Consumo/Papel do Cidadão). 

      SUBCATEGORIA                  NÚMERO DE REPETIÇÕES NACATEGORIA C/PC 

SEM 

SUBCATEGORIA 
VIDEO 
01 

VIDEO 
02 

VIDEO 
03 

VIDEO  

04 
VIDEO 

 05 
VIDEO 

 06 
VIDEO  

07 
VIDEO  

08 
VIDEO 

 09 
VIDEO 

 10 
TOTAL DE 

REPETIÇÕES 

ESSE HOMEM 

AQUI ATRÁS TA 

ME BOLINANDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

VAI LÁ, SE JOGA. 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5  

TOTAL 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
15 

 

 

4.2 - Análise qualitativa das categorias e subcategorias sobre os vieses semânticos e 

as suas respectivas correntes epistemológicas. 

 

Tomando como base o conceito: “A análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação” (BERELSON apud BARDIN, 2006, p. 24) a 

leitura dos textos se deu através de três grupos de categorias, a saber: consciência 
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social/classe social, elementos identitários/padrão de beleza e consumo/papel do 

cidadão, como foi dito anteriormente. 

Essa etapa está dividida em três subcapítulos de acordo com as subcategorias 

mencionadas anteriormente. São eles, Sobre Classe Social/Consciência Social; Sobre 

Elementos Identitários/Padrão de Beleza; Sobre O Consumo/Papel do Cidadão, como 

assim, são apresentados a seguir. 

 

 

4.2.1 - Sobre Classe Social/Consciência Social. 

 

 

Diante disso, segundo Marx e Engels (1998), a forma de pensamento dos 

indivíduos tem, entre seus determinantes, as relações sociais de produção, situação que 

implica uma consciência humana direcionada à geração de ideias derivadas das 

condições materiais de existência. Ou seja, segundo os autores, um dos fatores 

responsáveis pela formação da consciência dos indivíduos são as condições de 

existência, dentro do processo de produção. 

No entanto, as condições de existência e o processo de produção, no que tangem 

às necessidades de relação entre indivíduos, acabam gerando uma nova forma de 

consciência, a consciência social. Todavia, no desenvolvimento desta forma de 

consciência, surgem mudanças substanciais, como por exemplo, o acúmulo de riqueza 

para determinado grupo de pessoas que detém o poder econômico em detrimento a um 

outro grupo que tem como única opção de subsistência a venda da sua força de trabalho. 

É diante dessa condição social que Marx e Engels (1998) defendem o aparecimento da 

divisão da sociedade em classes. 

No entanto, segundo os autores citados, classe social está vinculada ao conceito 

de ideologia, pois tal conceito amarra à produção de ideias a relação entre classes. 

Assim dizem os autores: “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes, isto é, a classe que tem a força material na sociedade é, ao mesmo tempo, a 

sua força intelectual dominante”. (MARX E ENGELS, 1998, p. 41). Ou seja, a 

ideologia é um sistema de ideias que expressa os interesses da classe dominante em 

relação à classe desfavorecida economicamente.   

Os autores a entendem como fator de uma simplificação das diferenças sociais. 

Isto é, daquilo que intenta a redução dos conflitos entre burguesia e proletariado. Ela 

seria um sistema de representações que serviria para sustentar as relações de dominação 
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da classe economicamente superior através da orientação de imagens e ideias que 

mascaram a realidade e desviam da busca coletiva de mudança social. 

Porém, diante dessa afirmativa fica a lacuna sobre a forma ou estratégia da 

classe dominante para operacionalizar essa ideologia. É nessa lacuna que o filósofo 

Francês Louis Althusser (1985) é enquadrado. O autor diz que para a perpetuação da 

dominação da classe dominante são criados mecanismos que mantém/reproduzem as 

condições ideológicas de exploração. Isto é, os Aparelhos Repressores - tribunais, 

governo, política, forças armadas, polícia etc. e os Aparelhos Ideológicos - escola, 

família, cultura e religião. Ou seja, a submissão às relações e condições de exploração 

se dá ou pela repressão ou pela ideologia. 

O conceito de ideologia em Althusser (1985) traz consigo a representação da 

relação do homem com as suas condições reais de existência em que esta representação 

é sempre imaginária. Além disso, em consonância com Marx e Engels (1998), ela tem 

uma existência material, pois as relações vividas e representadas pelos sujeitos supõem 

uma série de práticas e rituais no interior dos aparelhos ideológicos.  

O filósofo russo Mikhail Bakhtin (2006) também tem o olhar voltado às teorias 

marxistas na elaboração dos seus estudos sobre linguagem, discorrendo assim, acerca da 

classe social e da ideologia. Para ele, no que diz respeito ao processo histórico da 

existência dos indivíduos, a ligação com o trabalho humano e a luta estabelecida entre 

as classes sociais, dadas pelo controle dos meios de produção, estão diretamente ligadas 

aos problemas da filosofia da linguagem.  

Para Bakhtin (2006), as ideologias derivam do consenso de uma determinada 

classe social, na qual legitima os signos ideológicos de outra classe, pois o grau de 

consciência e de clareza da atividade mental dos indivíduos está intrinsecamente ligado 

ao seu grau de orientação social. Ou seja, a atividade mental do indivíduo, bem como 

sua expressão exterior, é formada a partir do território social, resultando na enunciação 

como expressão verbal socialmente dirigida, nesse caso, como reprodução dos signos 

ideológicos da classe dominante. 

Um exemplo da afirmação do autor acima é a reprodução compartilhada por um 

grande número de pessoas de classe pobre, no ano de 2011, do bordão "Ai, como eu tô 

bandida!"
71

. Tal fala era remetida ao deboche à Janete na aceitação do assédio sexual 

tendo em vista as suas características físicas e de vestimentas desconexas com os 

                                                 
71

Disponível em: http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/3013/2011+deu+o+que+falar. Acesso em: 15 

de Dez de 2016. 
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padrões de corpo e moda ditados como signos ideológicos dominantes no discurso da 

classe detentora do poder econômico.  

Presente em todas as relações entre os indivíduos, a linguagem é um dos 

indicadores das transformações sociais. Sendo o signo verbal marcado por uma época e 

grupo social determinados, qualquer modificação nas formas de organização social gera 

reformulação nesse mesmo signo. A premissa inversa também é verdadeira, pois a 

alteração na formação discursiva fomenta a alterações nas relações de produção e de 

existência. 

É bem sabido que as distintas classes sociais usam uma mesma língua para se 

comunicar, dessa forma, no signo ideológico há o confronto de índices de valor 

contraditórios que geram um processo de retroalimentação entre tais índices. Todavia, a 

classe dominante intenta situar o signo ideológico acima das lutas de classe, para dessa 

forma, não apenas ocultar a luta de classes, mas fazer a manutenção de seus domínios.  

Devido ao entrecruzamento de índices de valores o signo se torna vivo, móvel e 

capaz de se aperfeiçoar. “O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes” 

(BAKHTIN: 2006, p.45). Ou seja, a linguagem abarca tanto a luta de classes, como a 

tentativa, da classe dominante, de cristalizar o signo verbal para ocultar o embate. 

É dentro das abordagens dos autores citado que a categoria consciência social, 

imbricada no conceito de classe social, fomenta as aparições das personagens Valéria 

Vasques e Janete. Ou seja, como fontes criadoras das ideias dominantes, dadas por uma 

classe dominante Marx e Engels (1998), através de mecanismos que 

mantém/reproduzem as condições ideológicas de exploração Althusser (1985) e na 

tentativa de tornar o signo monovalente e conferir à linguagem um caráter inatingível e 

acima das diferenças de classes, para assim, a classe dominante ocultar e revelar 

somente o que lhe aprouver Bakhtin (2006).  

 

4.2.2 - Sobre Elementos Identitários/padrão de Beleza. 

 

 

Sobre o contexto dos Elementos Identitários/Padrão de Beleza, a demarcação 

dessa categoria se dá sobre os padrões culturais impostos por uma elite que detém o 

poder econômico e que legitima a identidade das classes através de um sistema visual 

que é divido, nesse método, em duas vertentes: a primeira, tendo os corpos dispostos à 

reprodução e veneração, como por exemplo, os magros, altos e musculosos. A segunda, 
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na representação visual que é determinada pela forma de vestir-se, calçar, andar, falar e 

cortar os cabelos.  

Nesse caso, Valéria Vasques, Jante e os figurantes que compõem os quadros do 

humorístico são avessos a esses padrões de beleza, pois são retratados como pessoas 

que não se atualizam com a moda, pois usam modelos de cinco ou dez anos atrás. Eles 

também são representados por combinações de estilos diversos, exemplos, o homem de 

calça social com camisa de surfista e o rapaz de terno e chapéu de palha.  

Além disso, o corpo de figurantes é composto por pessoas gordas, muito magras, 

negras, índios, nordestinos caracterizados tipicamente, pessoas vestidas de porteiro, com 

farda de faxineiro, pessoas suadas e com educação que diverge do padrão estipulado 

pela sociedade, mulheres com roupas muito coladas ao corpo, homens fumando dentro 

do metrô etc. 

Essa situação extrapola os contextos de moda, de representação de corpo e de 

comportamento. Logo, as personagens e os figurantes compõem um modelo de cenário 

inclinado à construção do "grotesco", haja vista que, sobre esse grupo de pessoas, é 

lançado um tipo de riso cruel e discriminatório que suscita um certo êxtase dado pela 

representação do sofrimento e do ridículo do outro. Sodré e Paiva (2002, p. 132). 

Diante disso, abre-se mão de abordar os paradigmas da moda ou adentrar nos 

conceitos filosóficos que abarcam o termo beleza. A análise está orientada nos 

determinantes visuais e vigentes que variam de acordo com as condições de existência e 

de compra de cada classe. Ou seja, aquilo que a realidade concreta do cidadão de classe 

desfavorecida economicamente lhe possibilita possuir, tanto em termo de vestuário 

quanto de aperfeiçoamento do corpo. E é exatamente assim que é representado nos 

vídeos 

Para o desenvolvimento dessa categoria seguiu-se pelas abordagens dos autores: 

Jean Baudrillard (1991), em suas três considerações sobre o corpo; Foucault (1979), 

sobre o conceito de corpo assujeitado; Zygmunt Bauman (2005), sobre a premissa de 

que as identidades são inventadas. 

Segundo Baudrillard (1991), o corpo foi visto em três diferentes concepções. No 

período medieval, em que a sua sacralização o reduzia a simplesmente carne, condição 

que o negava como ator social. Na época da revolução industrial, em que o corpo estava 

associado à força de trabalho. E, finalmente, na atualidade, quando o corpo se 

caracteriza como elemento de tática e ritual social da ordem capitalista, por exemplo, os 
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corpos "malhados" e enquadrados nos modelos ideais de saúde e sexualidade, como é 

caso das Paniquetes
72

 e das dançarinas do Faustão
73

. 

O autor faz uma leitura das questões da ideologia capitalista, trazendo para o 

campo do consumo o corpo que, segundo o autor, atinge então o status de objeto de 

troca. Logo, dentro desse universo mercadológico, o corpo se firma como o objeto de 

consumo mais belo, precioso e resplandecente de todos os objetos (BAUDRILLARD, 

1991, p. 136). Ou seja, os corpos, subordinados aos modelos de ideais de beleza, 

objetivados e direcionados à sociedade, como facilitadores das relações sociais.  

Não obstante, Michel Foucault (1979) entende o corpo como imbricado em 

relações de poder e controle. No entanto, tais relações não se dão por ideologias, mas 

por discursos construídos com e através de conhecimentos ramificados em 

micropoderes e fomentados pelos saberes científicos de cada época, situação que 

legitima o discurso no movimento poder/saber. Ou seja, os saberes são legitimados pelo 

poder, ao mesmo tempo em que legitimam o poder. Um exemplo disso é o controle 

exercido pela indústria fitness a respeito da construção de corpos talhados a partir de 

modelos legitimados pelo discurso, dessa mesma indústria, e enraizados nas relações de 

poder que se figuram através dos controles de pertencimento de seus adeptos. 

Dessa forma, o corpo está sujeito à exploração econômica, tanto da erotização 

quanto das indústrias de beleza. Tais condições submetem as pessoas a uma forma de 

poder controladora que não se dá mais através dos aparelhos ideológicos, como assim 

defendia Althusser (1985), mas pelo controle mediante a estimulação. O seja, o controle 

é tecido pelo favorecimento de determinados comportamentos, condições físicas, 

sociais, econômicas, status etc. que são rigidamente estipuladas entre os indivíduos.  

Exemplo. Seja magro, seja bonito, bronzeado, elegante, bem vestido, limpo e cheiroso 

(FOUCAULT: 1979, p. 147). Condição muito diferente das que aparecem nos vídeos 

escolhidos para análises e que serão vistos mais a frente. 

É percebido que há uma objetivação e uma naturalização de um padrão de beleza 

cultuado e inserido em um universo de significações cada vez mais aberto ao todo e 

fechado às possibilidades de novas construções estéticas por parte dos indivíduos.  

Diante disso, quanto mais se julga esta conduta como algo natural, mais se restringem 

                                                 
72

Auxiliares de palco do programa Pânico na TV que dançam e contracenam com os outros atores de 

roupas íntimas ou biquínis minúsculos.  
73

 Apresentador do programa Domingão do Faustão, nas tarde de domingo, na Rede Globo. Disponível 

em: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimenez/2016/05/02/aos-66-anos-fausto-silva-e-o-

apresentador-mais-rico-da-tv/. Acesso em: 10 de Jan de 2017. 
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as possíveis alternativas (BERGER E LUCKMANN: 1985 p. 89).  Ou seja, quanto mais 

se naturaliza esse discurso, mais verdadeiro e se faz. E, quanto mais se repetem frases, 

como as de Valéria em relação à Janete - "aproveita que você não está podendo 

escolher" - mais elas são naturalizadas e fixadas nos discursos do cotidiano popular. 

Não obstante, a formação das identidades também carrega características 

intrincadas em relações de poder, pois segundo Zygmunt Bauman (2008) as identidades 

fixas e inegociáveis não são permitidas ou aceitas no mundo líquido moderno. Em uma 

sociedade de consumidores, os símbolos ligados à construção da identidade são 

considerados como moedas de troca. Ou seja, com a incapacidade de atingir a 

satisfação, as identidades surgem como um projeto não realizado e exposto à venda e a 

possíveis alterações dadas de acordo com os objetivos pessoais ou situação social. 

Nesse sentido, segundo o autor, as identidades não apenas podem ser mudadas 

pelo próprio detentor de seus direitos naturais como estão sujeitas as estratégias de 

marketing e a propagandas que transmitem ideais de compra de produtos, de bem estar, 

de padrão corporal, status etc. Isto é, os indivíduos estão em frente a uma enorme 

prateleira que lhes possibilitam ser aquilo que eles podem comprar.  

Todavia, o cerne do problema se encontra exatamente no poder comprar, pois o 

estímulo ao consumo de bem estar, por exemplo, é direcionado a todos, mas só alguns 

têm tempo e dinheiro para consumi-lo. Além disso, tais estratégias e publicidades 

lançam mão de padrões de beleza, legitimados socialmente, que valorizam a juventude, 

os corpos magros, saudáveis, sedutores, bem vestidos etc. que não cabem nas 

economias de todos os cidadãos. A exemplo dos representados no vagão cenográfico do 

Zorra Total. 

Essa condição de poder ser aquilo que o dinheiro pode comprar e as suas 

limitações no que diz respeito às diferentes realidades econômicas, trazem consigo o 

problema da autoafirmação e do ser visto como limitador de classe, pois quando o autor 

cita as palavras de Michel Maffesoli: “sou o que sou porque outros me reconhecem 

como tal”, enquanto a “vida social empírica não é senão uma expressão de sentimentos 

de pertenças sucessivas” (BAUMAN: 2008, p.107) ele deixa um déficit de 

pertencimento baseado exatamente no fator econômico.  

Todavia, essa naturalização da identidade líquida imbricada em uma estrutura de 

consumo, implica exatamente em uma ideológica, no sentido dado por Marx e Engels 

(1998), como estratégia potencialmente a serviço de um grupo dominante que, direciona 

os indivíduos a um grande risco de se tomarem as vozes daqueles que intentam dominá-
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los e, em um pragmatismo cego, afirmar e reproduzir os estereótipos e preconceitos que 

a elite dita através daquilo que foge ao discurso do padrão de beleza e de identidade 

vendidos à sociedade. 

É diante dessas concepções que a categoria Elementos Identitários/Padrão de 

Beleza é entendida na estruturação dos vídeos do objeto de estudo, com o corpo como 

elemento de tática e ritual social da ordem capitalista Baudrillard (1991), imbricado em 

relações de poder e controle Foucault (1979) e sobre a fomentação de identidades 

liquidas Bauman (2008) interligadas a um sistema de consumo seletivo e de exclusão. 

Sobre a última categoria, Consumo/Papel do Cidadão a abordagem se dá sobre a 

defesa de Nestor Garcia Canclini (1999), no que diz respeito à inclusão social a partir do 

consumo e, Boaventura de Sousa Santos (2010) e a relação entre cidadania e 

subjetividade. 

Segundo Canclini (1999) o exercício da cidadania também se manifesta na 

forma como o indivíduo consome produtos, serviços, bens simbólicos, culturais, 

entretenimento etc. Ou seja, o exercício da cidadania não se limita a questões políticas, 

mas se estende às diversas formas de consumo. Diante disso, o autor entende o consumo 

como algo racional. Isto é, ele é entendido como algo que sustenta e constrói uma nova 

maneira de ser cidadão. 

 Dessa forma, o exercício dessa cidadania ocorre pela interação entre grupos 

sociais, instituições públicas e empresas privadas, levando o consumidor a assumir uma 

posição de coprodutor do que será consumido, pois são as práticas sociais e culturais 

que irão dar sentido de pertencimento e de identidade a cada indivíduo Canclini (1999). 

O autor defende que a prática do consumo também serve para pensa e para se 

reelabora o sentido social. Além disso, ela constitui uma nova maneira de ser cidadão 

através do pertencimento. Isto é, “ser cidadão não tem a ver apenas com direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que nasceram em um território, mas 

também com práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento" 

(CANCLINI, 1999, p.46). 

Diante disso, o conceito de consumo/cidadão é explicado através de uma 

racionalidade econômica que é constituída na relação das ofertas de bens de consumo 

com as questões de pertencimento.  Ou seja, segundo o autor, há uma politização do 

consumo que está relacionado não apenas com o status da posso de bens, mas na 

inserção em um universo social distinto que se justificar, racionalmente e a partir do 

consumo, na diferenciação social entre grupos.  
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4.2.3 - Sobre O Consumo/Papel do Cidadão. 

 

No que diz respeito à cidadania/consumo, tomando como base Boaventura de 

Sousa Santos (2010), é percebido que o caminho trilhado aponta para outra ideia a 

respeito, tanto do que é consumo quanto do que é cidadania. O autor defende que, 

“apesar de todas as diferenças, o regresso do princípio do mercado nos últimos vinte 

anos representa a revalidação social e política do ideário liberal e, consequentemente, a 

revalorização da subjetividade em detrimento da cidadania.” (BOAVENTURA 

SANTOS, 2010, p. 255). 

É importante ressaltar que, para o autor, a subjetividade revalorizada é a 

subjetividade individualista e egoística que se amarra a figura do consumidor. Assim, 

esta individualidade exacerbada prevalece em detrimento à cidadania, mas aquela 

cidadania política que é construída a partir de um corpo social. 

São nessas duas vertentes de pensamento sobre consumidor/cidadão que os 

quadros das personagens Valéria Vasques e Janete serão analisados.  Assim, diante da 

associação do cidadão com o consumidor, partindo da premissa que o consumo 

enquadra o cidadão em um lugar de pertencimento social e que a cidadania é vinculada 

ao consumidor através dos bens, produtos, serviços etc., buscar-se-á entender o lugar do 

sujeito, que não consegue alcançar tais condições. 

Todavia, essa categoria também abarca a observação de uma real diminuição do 

lugar do cidadão e um distanciamento ideológico do seu papel social. Assim, esse 

mesmo sujeito, excluído ou quase incluído nessa ótica de consumo como pertencimento, 

em que todas as bases sociais são dadas como conquistas pessoais e não como direitos 

sociais, se encontra imbuído de uma responsabilidade de si, dada pelo capitalismo e 

ordenada pelo Estado que o cerceia e o determina a uma existência sem perspectivas de 

sucesso. 

Além dos conceitos citados, todas as categorias são atravessadas pelo conceito 

de moda. Logo, seguiu-se pelas definições do filósofo Frances Gilles Lipovetsky 

(1989), em sua obra "o Império do Efêmero", e as análises de Bourdieu (1989), sobre os 

bens simbólicos e Foucault (2013), sobre o discurso. 

É percebido que vários programas de televisão, além dos exclusivos sobre o 

assunto, apresentam quadros dedicados às questões de vestimentas. Um exemplo é o 
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programa "Esquadrão da Moda
74

" do SBT. Dois profissionais especialistas no assunto 

apresentam aos telespectadores o que usar, como usar e quando usar. O programa se 

desenvolve através de um participante que não atende ao determinismo da moda, ou 

seja, uma pessoa comum que não se veste de acordo com os códigos estabelecidos por 

tal discurso é (re)educada a se "vestir bem". 

  Dentro dessa (re)educação há uma espécie de ensino que separa  o que é dado 

como “bom gosto” de outras formas, como por exemplo, combinação de cores, peças de 

vestuário e sapatos que não condizem com as estabelecidas pela moda . Ou seja, o “bom 

gosto” tornar-se um produto de consumo oferecido aos sujeitos, pela mídia, ao mesmo 

tempo em que legitima, também, o que seria o seu oposto, o "mau gosto".  

Nesse sentido, a moda está atrelada ao discurso do saber vestir-se conforme 

aquilo que é legitimado pela sociedade como elegante e de bom gosto, o que faz da 

aparência aquilo que Bourdieu (1989) chama de bem simbólico. Ou seja, o prestígio que 

permite identificar os sujeitos de forma classificatória no espaço social. 

Dessa forma, o sujeito é constantemente classificado simbolicamente. Ainda que 

ele não faça parte de um determinado nicho de consumo, ele não está destituído desse 

dispositivo, pois a moda separa os grupos de pertencimento em estilos e classificações 

econômicas diversas, procurando não deixar nada de fora. 

Diante disso, o discurso sobre os diversos estilos não é uma forma de exclusão, 

ele é uma forma de delimitação que valida, segundo a fala dos especialistas sobre o 

assunto, as modas clássica, punk, hippie, funck, dentre outras. É bem verdade que tais 

delimitações estão contidas em uma estrutura hierárquica disposta a funcionar como 

instrumento de legitimação que, segundo o autor, relaciona-se com os interesses das 

classes dominantes e privilegiadas. Em suas palavras: 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe 

dominante (assegurando uma comunicação imediata entre todos os 

seus membros e distinguindo-os das outras classes) para a integração 

fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à desmobilização 

(falsa consciência) das classes dominadas; para a legitimação da 

ordem estabelecida por meio do estabelecimento das distinções 

(hierarquias) e para a legitimação dessas distinções (BOURDIEU, 

1989, p. 10). 

 

                                                 
74

 O Esquadrão da Moda é um reality show que ensina o telespectador a entender o que vestir e, 

principalmente, o que ele não deve usar. No ar desde 2009 no SBT é apresentado pela top model e 

consultora Isabella Fiorentino e o stylist Arlindo Grund. Os dois especialistas em moda têm a dura missão 

de ensinar às "vítimas" como vestir bem e com estilo. Disponível em: 

http://www.sbt.com.br/esquadraodamoda/programa/. Acesso em: 14 de Jan de 2017. 
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Nesse caso, de acordo com autor citado, a moda estaria desvinculada de 

qualquer sentido em si mesma. Ela é objeto empoderado pelo discurso das classes 

dominantes para fomentar, dentre outras coisas, a separação e distinção social. Ou seja, 

os sistemas simbólicos da moda cumprem a função de ordenação social e política, a 

partir das suas produções imperativas, dadas através dos discursos das classes 

privilegiadas economicamente.    

A estruturação dada por Bourdieu (1989) sobre os bens simbólicos é necessária 

para averiguar a moda em sua segmentação, trazendo o discurso das classes dominantes, 

sobre os diversos estilos hierarquizados, como uma radiografia das lutas de classes e 

determinismos de padrões de consumo outorgados por aqueles que detêm o poder 

econômico/político. Como é o caso dos personagens do vagão do Zorra Total que são 

figurados a partir das leituras dadas pelas classes ricas. Ou seja, enquadrados no 

"grotesco". 

Todavia, segundo o entendimento de Michel Foucault (2013) “o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar”. Dessa forma, a 

percepção vai além das suas afirmativas hierárquicas de nichos de consumo. No 

discurso o reconhecimento da negação não se dá sobre um estilo que diverge de um 

outro, ele esconde algo muito mais geral do que a intenção de enformar grupos sociais 

em blocos de pertencimento.  

A ideia de moda, dada através do discurso, não abarca apenas aquilo que ela diz 

que é. Essa sua possível verdade sobre as coisas não está circunscrita unicamente ao 

discurso de validação explicito em sua fala. Segundo Foucault (2013) o não dito é parte 

intrínseca do que é dito. Ou seja, o discurso não polariza o universo do consumo de 

embelezamento entre o que luxuoso e que não é, ou simplesmente naquilo que um estilo 

diverge do outro. Diante disso, nas representações das personagens Valéria Vasques e 

Janete não há o objetivo de enquadrá-las no oposto à moda, e sim de desenquadrá-las de 

qualquer segmento ou estilo já concebido. 

O discurso demonstra a impossibilidade dos sujeitos se desvencilharem da moda 

através exatamente daquilo que ela nega de forma geral. Ao mesmo tempo em que ele 

inclui, ele também deixa de fora o que é posicionado e cristalizado como algo que não 

se enquadra em nenhum tipo de moda. Isto é, um modelo de consumo, de um 

determinado público, é estabelecido sem enquadramento nos nichos de consumo, pois 
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as divergências de vestimentas, cores e combinações não pertencem às ordenações 

dadas pelos estilos de consumo determinados pelo discurso da moda. 

Não obstante, o filósofo Frances Gilles Lipovetsky (1989) analisa a moda por 

uma vertente dissociada do contexto de distinção social. Em seu livro “O Império do 

Efêmero”, o autor defende que a moda é considerada pelos intelectuais como algo que 

não merece o estudo científico. Ou seja, quase sempre, ela é citada como objeto 

alienante, antes mesmo de ser proposto um estudo objetivo sobre o fenômeno. 

O autor considera que os mecanismos vinculados à distinção social não são 

suficientes para explicar a lógica de transformações constantes e efêmeras da moda. A 

sua análise segue para além da crítica à distinção social, defendendo assim, a autonomia 

do indivíduo e a valorização do “novo” como mecanismos que movimentam a 

formação, estruturação e o funcionamento de tal fenômeno. Ou seja, é proposta uma 

análise da moda como um sistema autônomo, que se constituiu fora da dialética da 

distinção e das lutas simbólicas de classe (LIPOVETSKY, 1989: 9-10). 

Em sua abordagem é negado o esquema de distinção social apresentado por 

Bourdieu (1989) como fator gerador do fenômeno moda, ele defende que esse esquema 

é uma função social dela, mas não é responsável pelo seu surgimento. Ou seja, não é a 

sua origem.  Para o autor a moda é mais uma ruptura com as tradições e uma 

valorização do “novo” do que uma representação de posições e ambições de 

determinadas classes sociais. (LIPOVETSKY, 1989: 10). 

A moda se renova constante e continuamente a partir dos modos de parecer que, 

segundo o autor, muitas vezes são fantasiosos e excêntricos. Porém, esse fenômeno não 

é uma mera representação da sociedade, mas detém uma posição de poder na 

estruturação e organização das sociedades contemporâneas, pois contribuiu não apenas 

para a valorização do novo, mas para o acesso à informação, a possibilidade de 

mudanças de opinião e a tolerância, atuando assim, nas transformações da sociedade. 

(LIPOVETSKY, 1989: 13-19). 

O autor não vincula a moda tão somente à ruptura com a tradição, com a função 

de distinguir o que é "antigo" em favor da promoção do “novo”. Ele a entende como 

plataforma de empoderamento do homem para modificar a organização da sociedade 

através de autonomia parcial em relação à estética das aparências. (LIPOVETSKY, 

1989: 28). Ou seja, o autor vincula o surgimento da ideia de moda à noção de indivíduo. 

O autor defende, também, que a moda segue a lógica de uma temporalidade 

curta, que só conseguiu ser constituída a partir da institucionalização dos valores e das 
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significações culturais modernas que valorizavam o “novo” e a expressão individual do 

homem, onde só é possível identificar este fenômeno a partir do final da Idade Média no 

ocidente. (LIPOVETSKY, 1989: 11), 

Dessa forma, Lipovetsky (1959) vincula à cultura a ação do homem, tendo-o 

como autônomo e legítimo transformador de costumes que valorizavam as práticas 

antigas de vestimentas. Ou seja, ele põe o indivíduo como agente da ruptura das 

tradições através das práticas do novo. Novo modo de se vestir e de transformá-lo em 

algo de curto tempo de vida em favor de um movimento direcionado, sempre a um 

outro novo que é contínuo, constante e inalcançável.  

Totalmente o oposto do que acontece no quadro do Zorra Total. Pois as 

personagens são demarcadas exatamente por uma moda anacrônica, no que tangem os 

padrões contemporâneos dominantes, como por exemplo, a Janete que se veste não com 

modelos de uma ou duas tendências passadas, mas com aqueles que há décadas não 

fazem parte das vitrines de lojas.  

Todavia, Para Félix Guattari (1996) a cultura também está vinculada ao 

indivíduo, mas jamais dissociada dos modos de produção dominantes, mas pelo 

contrário:  

O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de 

separar atividades semióticas (atividades de orientação no mundo 

social e cósmico) em esferas, às quais os homens são remetidos. Tais 

atividades, assim isoladas, são padronizadas, instituídas potencial ou 

realmente e capitalizadas para o modo de semiotização dominante – 

ou seja, simplesmente cortadas de suas realidades políticas. 

(GUATTARI, 1996: 15). 

 

Para o autor, a construção das realidades culturais expressa a forma como as 

coisas são relacionadas ao mundo. Ou seja, uma realidade política está associada, por 

exemplo, à maneira como se escuta determinada música e no posicionamos sobre 

assuntos como literatura ou arte. Ainda de acordo com o autor, as realidades políticas 

estão ligadas a processos de subjetivação, mas não são os homens que a fomentam, pois 

o modelo de produção de sentido é dado através de um sistema dominante que interfere 

na construção dessas realidades políticas transformando a cultura em atividades 

separadas e, dessa forma, em um processo de culturalização. Ou seja, não é o sujeito 

que transforma a cultura, mas a cultura que modela o sujeito.  

Assim, a possível autonomia do homem defendida por Gilles Lipovetsky (1989: 

23) encontra-se circunscrita ao fator cultura, pois antes do final da Idade Média no 

ocidente, de acordo com autor, as sociedades se desenvolviam sem a valorização do 
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novo e das fantasias e sem a instabilidade e a temporalidade curta da moda. Ou seja, a 

moda ainda não existia.  

Além disso, essa autonomia e poder do indivíduo em relação à estrutura social, 

de acordo com Pierre Bourdieu (1989), desconsidera que é a organização e o 

funcionamento da estrutura social e as relações de poder que se estabelecem dentro dela 

que determinam as escolhas e ações destes indivíduos e não o seu contrário. Assim, 

enquanto Lipovetsky (1989) entende que o fenômeno moda marca um momento de 

empoderamento e autonomia do indivíduo na reestruturação da sociedade, Bourdieu 

(1989) entende que este poder é determinado pelas relações que se estabelecem entre os 

agentes pertencentes ao campo. Ou seja, pelo discurso de uma classe que detém o poder 

econômico e político.  

Todavia, o conceito de moda entendido e defendido nessa pesquisa está em 

consonância com aquilo que distingui e determina nichos sociais, como assim defende 

Bourdieu (1989). Porém, sem deixar de lado os efeitos que a sociedade sofre a partir da 

ditadura do sempre novo observado por Lipovetsky (1989). Além disso, seja na ditadura 

do novo ou na segmentação de grupos sociais, aquilo que o discurso exclui Foucault 

(2013) é ambiente de enquadramento, dado pela mídia, das personagens Valéria 

Vasques e Janete em um bloco representativo, avesso á moda, e estilizado através de 

suas profissões, etnia, raça, gênero etc., como será visto no próximo subcapítulo. 

 

4.3 - Análise quantitativa dos vídeos. 

 

Os vídeos foram averiguados e distribuídos sob as mesmas categorias e 

subcategorias da análise semântica. Porém, a sua estruturação foi ordenada sob uma 

divisão dos quadros em três momentos dispostos em: início, meio e fim.  

As imagens não seguem um padrão de distinção disposto, separadamente, nas 

colunas de cada categoria, elas são postas como enquadradas em todas as unidades de 

registro, pois a leitura imagética está compreendida no livre movimento que vai do 

contexto de Classe/Consciência de Classe, atravessando os Elementos 

Identitários/Formação de Estereótipo, até o Consumo/Papel do Cidadão.  

Essa estruturação não foi escolhida por acaso, mas pela percepção da existência 

desses momentos visuais diferentes, ainda que dentro da mesma temática. Como 

exemplos têm-se a entrada de Janete no metrô, pois no começo do quadro a câmera 

abarca não apenas a personagem, mas todo um corpo de figurantes que são retratados de 
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forma estereotipada em suas vestimentas e corpos. Ou seja, gordos, muito magros e mal 

vestidos. 

Todavia, ainda nesse primeiro momento, os vídeos abarcam, também, as 

representações estereotipadas das pessoas que compõem o cenário do vagão do metrô 

carioca. Elas são dispostas de forma estilizada através de suas profissões, etnia, raça e 

gênero, sempre objetivando a cristalização de moldes ou tipos de gente circunscritos ao 

um nicho de mercado que separa as classes, tanto sob o viés econômico quanto sob os 

sociais e culturais.   

 

Figura  10: FIGURANTES DOS QUADROS - 28/05 - 18/06  E DUAS CAPAS DA 

REVISTAS DELUXE
75

 E ALFA
76

.  

 
 

 

Assim, é percebido que os personagens são retratados, ou com fardas de trabalho 

ou com roupas muito coladas ao corpo, como é o caso do homem com farda bege e as 

duas moças com roupas muito coladas ao corpo. Em contraponto a essa realidade, as 

revistas retratam a moda feminina e masculina para aqueles que integram a elite 

econômica, isto é, um estilo harmônico, quanto às cores, e gravado por marcas caras e 

de prestígio.  

No segundo momento, o enquadramento é direcionado às duas personagens. No 

entanto, abarca a representação dos corpos de forma caricaturada e avessa à 

moda/padrão de beleza que são veiculadas nas mídias eletrônicas e impressas.  

Os enquadramentos dão ênfase às roupas, maquiagens, traços culturais e raça, 

estereotipando um modelo de classe que contrasta, negativamente, com outra que detém 

o poder econômico e o domínio dos códigos sociais que determinam o que é padrão de 

beleza e o que não o é. Como mostra a figura abaixo: 

                                                 
75

 Disponível em: http://www.gugafernandes.com/blog/?cat=279. Acesso em: 10 de Jan. de 2017.  
76

 Disponível em: http://chic.uol.com.br/revistas/noticia/ronda-das-bancas-alfa-julho-2013. Acesso em: 10 

de Jan. de 2017. 
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Figura  11: VALÉRIA E JANETE - 18/06  E DUAS CAPAS DA REVISTAS ELLE. A 

primeira, em Abril de 2016, com A modelo transgênera Valentina Sampaio
77

 e a segunda, em 

Abril e 2011, com a tendência colorblocking by Gucci
78

.  

 

 

Valéria Vasques, assim como Valentina Sampaio, é também uma transgênera. 

Porém, a sua representação caminha em direção ao "grotesco" Sodré e Paiva (2002) e 

não a um padrão feminino. Diante da beleza da transgênera da revista, que atende aos 

códigos visuais demarcados pela elite econômica e legitimado pela mídia televisa, 

Valéria fica enformada no estereótipo de deformação social Heller (2014) que a encaixa 

em duas realidades: de ascensão aos meios médicos para a troca de sexo e de suspensão, 

pela a sua condição social/econômica, a um nivelamento estético feminino que diminui 

(não exclui) o preconceito dado aos dispostos(a) à mudança de sexo.  

Sobre a representação de Janete pode ser observado que há um desajuste 

ideológico, tanto de corpo quanto em suas vestimentas. A figura a cima mostra Janete e 

uma modelo vestidas com calças coloridas. Uma com um colete e a outra com um 

blazer. A disposição das cores é semelhante e não há nenhuma ótica natural ou 

espiritual que possa legitimar um estilo em detrimento ao outro. O que separa de forma 

valorativa as duas moças, não são as suas características físicas, mas a construção 

ideológica que se faz dentro do discurso Foucault (2013) e através dele Bakhtin (2006) 

que constrói toda uma simbologia estética que atua na dualidade da inclusão e da 

exclusão. 

No último momento, o enquadramento se dá sobre as duas personagens e sobre 

os passageiros que praticam o assédio à Janete. O sistema de representação do final de 

cada vídeo é o mesmo, pois traz a codificação de um ato criminoso como algo natural e 

inerente ao espaço em que tal classe transita. 

                                                 
77

Disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2016/11/01/modelo-trans-valentina-sampaio-arrebenta-

em-primeira-capa-para-a_a_21699892/. Acesso em 01 de Jan. de 2017. 
78

 Estilo que combina peças coloridas. Disponível em: 

http://jumodaedesign.blogspot.com.br/2011/05/calca-colorida-entre-nessa.html. Acesso em: 25 de Jan de 

2017. 
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Figura  12: JANETE  ASSEDIADA POR UM BOMBEIRO GORDO E POR UM NEGRO 

DE CAMISA ESTAMPADA E COM BOTÕES ABERTOS. CAPAS DA REVIS ELLE E 

ESSENCE.  A primeira de Maio de 2015
79

 e  segunda Junho de 2015
80

. 

 

 

Todavia, vale ressaltar dois tipos de representações dadas pelas duas mídias. No 

quadro do assédio pelo bombeiro gordo, o objetivo é demarcar o estereótipo social 

Heller (2014) e visual desse profissional. A revista retrata a moça gorda como forma de 

pregação de um possível desprendimento de preconceitos.  

Porém, ao contrário do bombeiro que está vestido com uma camisa vermelha e 

suado, além da barba por fazer, a modelo plus size (expressão usada pela moda, talvez, 

para afastar a ideia do tão somente "gordo") está em posição que valoriza as suas formas 

e usando um casaco da marca Prada que dá um contorno artístico ao seu seminu. Ou 

seja, mesmo que os dois tenham as suas formas corporais fora dos padrões da moda, um 

foi representado estereotipadamente Heller (2014), pelo ambiente inserido e tipo de 

roupa usada, enquanto o outro foi legitimado, pelo discurso da revista Foucault (2013), 

também pelo ambiente Bakhtin (2006) e tipo de roupa usada, nesse caso por uma marca 

internacionalmente conhecida e cara. 

Sobre a representação do negro assediando Janete - deixando de lado as 

questões judiciais do assunto - não é o seu estilo que demarca sua desvalorização. O que 

lhe enquadra em um universo social diminuído é a produção, também estereotipa, de um 

modelo de negro que se expressa de forma grosseira, visual e verbalmente que se 

enquadra nos molde do grotesco Sodré e Paiva (2002). 

O negro da revista, vestido com uma camisa também com os botões abertos é 

retratado sobre o âmbito da sensualidade e do consumo de grifes, haja vista o ambiente 

da fotografia, seu relógio, roupa e expressão corporal. Assim, o que demarca os dois 

universos distintos não é nem a cor da pele, nem o estilo de roupa, mas a forma 

                                                 
79

 Disponível em: http://grupohpm.lgbt/a-capa-historica-da-revista-elle/. Acesso em: 05 de Dez. de 2016. 
80

 Disponível em: https://griphoblog.wordpress.com/2015/05/12/estrelas-da-serie-empire-mostram-

charme-e-beleza-em-capa-de-revista/. Acesso em: 05 de Jan. de 2017. 
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representativa que cada mídia lança sobre os personagens, sob a disposição ao consumo 

dado pelas marcas usadas pela elite econômica. 

É ressaltado que as observações se deram, exaustivamente, como manda o 

método, no completo espaço de tempo de cada vídeo. Todavia, as considerações sobre 

tais exames foram descritas a partir de imagens que seguem dispostas em forma de 

prints. Tais prints, seguem como unidades demonstrativas do universo dos quadros das 

personagens, representando assim, exatamente as questões contidas na divisão dos três 

momentos que geraram a necessidade de delimitação dos vídeos. 

As leituras dos vídeos buscaram não apenas o enquadramento nas categorias 

citadas, mas a qualificação dos resultados com os conceitos de estereótipo de Agnes 

Heller (2014). Ou seja, aquele que parte da leitura inicial das coisas com o fim de torná-

las inteligíveis até a sua ultrageneralização, isto é, o estado cristalizado e negativo das 

tipificações sociais. 

As leituras de moda, estilo e beleza foram abarcadas pelas as análises dos 

antropólogos Mirian Goldenberg e Marcelo Silva Ramos (2002), para assim, traçar uma 

linha de defesa para o desenvolvimento da pesquisa sobre o ethos distintivo e valorativo 

que permeia a indústria da moda e as suas facetas social e cultural. 

Não obstante, sobre a comunicação formatada ideologicamente entre o conceito 

de estereótipo de Heller (2014) e as ações da indústria da moda Mirian Goldenberg e 

Marcelo Silva Ramos (2002), as construções simbólicas dos signos verbais e não 

verbais, orientadas por uma classe que tem em sua voz a verdade como premissa quase 

inquestionável, e os discursos ordenados sobre os interesses de poder desse mesma 

classe, as abordagens de Foucault (2013) e Bakhtin (2006) são as complementações 

adequados ao método.  

Antes de iniciarem as analises sobre as descrições dos personagens e figurinos 

dos vídeos, para uma melhor compreensão dos discursos contidos nas imagens, 

ambiente, expressões corporais, trabalho, comportamento e corpo de atores, uma tabela 

dividida nas categorias Classe Social/Consciência Social (CS/CS), Elementos 

Identitários /Padrão de Beleza (EI/PB) e Consumo/Papel Social (C/OS) delimitou três 

grupo de representações distintas que se amarram ao fim de cada quadro de Valéria e 

Janete, como é demonstrada abaixo:  
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Quadro 06 - DESCRIÇÕES DOS TRÊS MOMENTOS DOS VÍDEOS 

CATEGORIAS (CS/CS) / (EI/PB) / (C/PC) 

Primeiro Momento Segundo Momento 

Terceiro 

Momento 

 

BOMBEIRO; 

GAY; 

TRANSEXUAL; 

PORTEIRO; 

CARTEIRO; 

FAXINEIRA; 

CABELEIREIRO; 

NORDESTINO; 

CAIPIRA; 

PAGODEIRO; 

ÍNDIO; 

ANÃO; 

NEGROS; 

TRABALHADORES; 

SEGURANÇA. 

 

 

CABELOS DESSARUMADOS/COM 

CORTES ULTRAPASSADOS; 

ROUPAS FORA DE MODA; 

DESCONFORMIDADE DE 

COMBINAÇÃO DE PEÇAS DE 

ROUPA/ACESSÓRIOS; 

CORPOS GORDOS OU MUITO 

MARGROS; 

CORPOS COM POUCA ROUPA; 

INDIVÍDUOS TRAVESTIDOS COM 

CABELOS E ESTILOS DE FAMOSOS 

NÃO MAIS PRESENTES NA MIDIA 

TELEVISIVA; 

NEGRAS COM APLIQUE NO 

CABELO; 

NORDESTINOS COM ROUPA DE 

CANGACEIRO; 

NEGROS E NEGRAS COM ROUPAS 

SEM CONEXÃO ENTRE PEÇAS OU 

MUITO COLORIDAS; 

TRABALHADORES COM ROUPA DE 

TRABALHO AMARROTADA OU COM 

BONÉ; 

PESSOAS COM CHAPEL DE CAWBOY; 

NEGROS COM TERNO E SUADOS; 

NEGROS COM ROUPAS DE 

CANDOMBLÉ; 

NEGROS COM VÁRIAS GUIAS NO 

PESCOÇO; 

NEGRA COM ROUPA DE BONACA; 

NEGROS DE DREADLOCK. 

 

 

COMPORTAMENTO 

AGRESSIVO E IRÔNICO DE 

VALÉRIA VASQUES; 

COMPORTAMENTO INGÊNUO 

DA JANETE; 

COMPORTAMENTO 

VOLTADO AO ASSÉDIO 

SEXUAL E GESTOS DE 

OBSCENIDADE. 

 

 

 

 

 

A partir dessa categorização os subcapítulos foram distribuídos da seguinte 

forma: Descrição dos personagens e figurinos dos vídeos; Quadro de Maio de 2011; 

Quadros de Junho de 2011; Quadros de Julho de 2011; Quadro de Agosto de 2011; 

Quadro de Novembro de 2011. Segue-se essa ordem abaixo: 

 

4.3.1 - Descrição dos personagens e figurinos dos vídeos 

 

A descrição das personagens e figurinos dos vídeos foi feita para gerar 

conhecimento necessário para análise qualitativa que será desenvolvida no próximo 

subcapítulo.  Logo, tais descrições não são amarradas nessa etapa às teorias da revisão 

bibliográfica, pois seguem, tão somente, como documentos de averiguações posteriores. 

Assim, os vídeos foram divididos em três momentos de espaço/tempo distintos como 

são demonstrados abaixo: 
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→Primeiro momento de filmagem: enquadramento em primeiro plano das ações 

ou movimento de Janete e/ou Valéria Vasques com segundo plano abarcando um grupo 

de figurantes em um enquadramento que é alterado entre plano médio e geral.  

→Segundo momento de filmagem: alteração continua entre planos médio e geral 

com enquadramento principal nas personagens Valéria e Janete, (às vezes mais um 

ator) e segundo plano abrangendo um grupo de figurantes distintos.  

→Terceiro momento de filmagem: enquadramento da linha dos joelhos ao topo 

dos rostos, tendo como plano único, Valeria, Jante e mais um outro ator. 

O programa Zorra Total é televisionado aos sábados e é constituído por diversos 

quadros. No entanto, como o objetivo é a investigação das aparições de Valéria Vasques 

e Janete, que compuseram o escopo de produção do humorístico no ano de 2011, a 

divisão do corpus de exploração se deu a partir do mês de Março até Novembro, do 

mesmo ano. Assim, seguindo a lógica de escolha já mencionada, as consideração foram 

construídas com subcapítulos, dados a partir de meses e, dentro deles, os sábados 

escolhidos.  

Essa estrutura seguiu a seguinte ordenação: Maio (Quadro do dia 28); Junho 

(Quadros dos dias 04, 11, 18 e 25); Julho (Quadros dos dias 02, 09 e 30); Agosto 

(quadro do dia 06); Novembro (Quadro do dia 05), como seguem abaixo nos 

subcapítulos:  

 

4.3.2 - Quadro de Maio de 2011 

Figura  13: VÍDEO DE 28/05/2011 

 

 

O primeiro quadro já traz consigo o modelo que seria deliberadamente repetido 

ao longo do ano de 2011. Apesar de não iniciar com o movimento da Janete entrando 

no metrô, a filmagem é feita de forma panorâmica a abarcar quase todo o espaço do 

vagão. Assim, é percebida a caracterização, dada pela produção do programa, sobre a 
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classe que compõe a audiência e a sua notável representação desajustada com os 

padrões de beleza e moda acordados pela sociedade. 

No primeiro momento do vídeo, localizado ao lado esquerdo de Valéria, que 

está vestida com uma blusa amarela por baixo de outra vermelha e com diversas 

pulseiras e cordões coloridos tem um homem com uma camisa estampada com os 

botões abertos e com um cordão no pescoço, além de outro travestido com uniforme de 

trabalho e um terceiro careca, com camisa bege amarrotada e barba. 

No segundo momento do vídeo, o ângulo da câmera é fechado e enquadrado em 

Valéria e Janete, ambas com roupas coloridas, cabelos com cortes e tinturas desconexos 

com os modelos divulgados pelas revistas de moda e um figurante negro com uma 

camisa branca que lembra as vestimentas de religiosos orientais.  

No terceiro momento, o enquadramento se dá sob as figuras das duas 

personagens sendo apertadas por passageiros do metrô. No entanto, o sujeito travestido 

com uniforme de trabalho inicia um assédio à Janete que, por sua vez demonstra 

desconforto com a situação e relata tudo a Valeria.  

 

4.3.3 - Quadros de Junho de 2011 

No mês de junho foram analisados quatro vídeos. Quatro de Junho de 2011; 

Onze de Junho de 2011; Dezoito de Junho de 2011; Vinte e cinco de Junho de 2011, 

como são demonstrados abaixo: 

Figura  14: VÍDEO DE 04/06/2011 

 

 

No vídeo do dia quatro de Junho a filmagem se deu, no primeiro momento, 

sobre Valéria vestida com uma camiseta laranja sobre uma blusa de mangas compridas 

lilás e um personagem vestido com um sobretudo e uma camisa polo abotoada até o 

último botão.  
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No segundo momento, o enquadramento abarca, também, a Janete que veste 

uma espécie de casaco rosa claro e sem mangas sobre uma blusa verde. Além das duas 

personagens, surge um homem com cordão prateado, usado na moda funk, e camisa que 

lembra a moda surf, com os botões superiores abertos a ponto de deixar de fora o seu 

peito que, no terceiro momento do vídeo, começa a assediar Janete. 

 

Figura  15: VÍDEO DE 11/06/2011 

 
 

No vídeo de onze de Junho, no primeiro momento, o enquadramento se dá sobre 

Valéria, vestida com uma blusa marrom transparente e de mangas compridas, e Janete 

com um casaco marinho e listras amarelas sobre uma camiseta rosa claro.  

No segundo momento, são ressaltadas as duas personagens, um oriental com um 

lenço colorido no braço e um nordestino com chapéu de couro, vestido com uma camisa 

branca de mangas compridas e um jaleco de funcionário de portaria de edifícios que 

começa assediar a Janete.  

Esse é o único vídeo em que o assédio se passa no segundo momento do quadro. 

Todavia, no terceiro momento, com o diálogo entre as duas personagens e o nordestino, 

a câmera também enquadra uma negra vestida com vestido bem apertado e amarelo. 

Figura  16: VÍDEO DE 18/06/2011 

 

 

No vídeo de dezoito de Junho, no momento inicial, são enquadradas Valéria e 

mais cinco figurantes. A personagem principal, vestida com uma blusa lilás colada no 

corpo e um casaco com estampa na frente, ombros com estampa de zebra e com mangas 
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vermelhas; um figurante negro com camisa xadrez, uma negra de trança nos cabelos e 

vestido amarelo bem colado; uma moça loura de cabelos curtos e um vestido coral; uma 

senhora gorda, com lenço na cabeça e roupa branca e um nordestino caracterizado de 

boiadeiro. 

No momento seguinte do vídeo, surge Janete, vestida com uma blusa azul claro 

e um casaco também azul com gola bege combinado com uma calça social da mesma 

cor e cinto vermelho. Surge também outro rapaz negro de cabelos cumpridos, brincos e 

camisa azul estampada. No terceiro momento, o assédio é praticado por outro negro, 

angolano, vestido com blazer estampado e fumando um charuto.  

 

Figura  17: VÍDEO DE 25/06/2011 

 

 

No vídeo do dia vinte e cinco de Junho, inicialmente, são enquadrados em 

primeiro plano: a Valéria, vestida com uma blusa estampada e com mangas compridas 

vermelhas e duas moças negras. Em segundo plano, dois nordestinos com roupas de 

cangaceiro
1
 compõem o quadro. No momento seguinte, com plano de filmagem nos 

rostos de Valeria e Janete, que está vestida com o mesmo figurino do vídeo anterior, 

tem um homem com vestimentas parecidas com as de religiosos africanas. No último 

momento, a Janete é assediada por um homem negro, vestido com camisa estampada 

com botões abertos deixando a mostra o seu peito.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Moda que simboliza o nordeste brasileiro através da representação Virgulino Lampião. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-moda-de-lampiao-26ohoct3wvy2p0942qutg2pu6. 

Acesso em : 10 de Jan de 2017. 
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4.3.4 - Quadros de Julho de 2011 

 

Nesse mês foram analisados três vídeos. O vídeo do dia dois de Julho de 2011, o 

do de nove de Julho de 2011 e do trinta de Julho de 2011, como são demonstrados 

abaixo: 

Figura  18: VÍDEO DE 02/07/2011 

 

 

O vídeo do dia dois de Julho, em seu inicio, além das caracterizações de 

nordestinos e o figurino espalhafatoso de Valéria, uma negra travestida de boneca. No 

segundo momento, em consonância com as festividades juninas, são enquadrados a 

Janete, vestida de noiva, um nordestino com roupa de cangaceiro e a Valéria. No 

momento final, em vez do assédio à Janete, surge um anão que pede Janete em 

casamento. 

Figura  19: VÍDEO DE 09/07/2011 

 

 

No vídeo do dia nove de Julho, no primeiro momento, a filmagem abarca a 

Janete e mais uma vez um nordestino com trajes de cangaceiro. No segundo momento, 

além do enquadramento de Valeria e Janete, também surge um índio. No último 

momento, Janete sofre o assédio sexual por um senhor travestido de maestro. 
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Figura  20: VÍDEO DE 30/07/2011 

 

 

No vídeo do dia trinta de julho, inicialmente, a filmagem é feita de forma 

panorâmica. Assim, são alcançados Valéria, Janete, um negro com uma blusa branca 

por baixo de uma camisa branca de mangas compridas e um homem com camisa 

estampada e de mangas curtas.  

 No segundo momento, o plano enquadra os rostos de Valéria e Janete, além de 

um homem de terno e chapéu de palha. No último momento, a Janete sofre o assédio 

sexual pelo homem de camisa estampada do quadro inicial.  

 

4.3.5 - Quadro de Agosto de 2011 

Figura  21: VÍDEO DE 06/08/2011 

 

 

Nesse vídeo, os corpos de Valéria e Janete também são travestidos de roupas 

coloridas e desalinhadas no contexto de combinação entre peças, além dos excessos de 

cordões e pulseiras. Todavia, inicialmente, ele abarca em sua representação um homem 

com corte do cabelo que configura desconformidade com a moda atual, haja vista a sua 

similaridade com os componentes de duplas sertanejas dos anos 90. Além dele, uma 

negra de aplique no cabelo e roupa colorida e justa também é enquadrada pela câmera.  

No segundo momento, são enquadrados, além de Janete e Valéria, um índio, 

uma moça loura com roupa rosa e casaco estampado, além de figurantes com trajes 

desconexos com os padrões de moda estipulados pela sociedade. No último momento, a 
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Janete é assediada por um bombeiro suado e gordo. É enquadrada também, uma negra 

com cabelo estilo rastafári. 

 

4.3.6 - Quadro de Novembro de 2011 

Esse quadro abarca um tipo de representação que engloba questões de raça, 

tendo o indio como objeto de estereotipia e um negro vestido com roupas coloridas. 

Além disso, abarca questõe ligadas diretamente ao universo grotesco, pois em meio ao 

desfexo de um dos quadros, surge um astronauta na trama, como mostra a figura abaixo: 

Figura  22: VÍDEO DE 05/11/2011 

 

 

Nesse vídeo, inicialmente, a câmera captura a Janete e um homem negro com 

camisa estampada que lembra a moda surf, colada ao corpo e com os três últimos botões 

abertos.  No segundo momento, surge um índio encostado em uma moça loura vestida 

com pulôver vermelho, uma senhora com uma camiseta azul que deixa aparecer a alça 

do sutiã de cor vinho e um grupo de figurantes com roupas com combinações que não 

atendem às ditadas pela moda contemporânea. No último bloco, Janete é assediada por 

um astronauta. 

Os figurinos e figurantes que compõem os quadros de Valéria e Janete são 

diversos, mas foram descritos somente os que estão alinhados com os contextos de 

repetição, uma das regras do método, e encerrados nas categorias Consciência 

Social/Classe Social (CS/CS), Elementos Identitários/padrão de Beleza (EI/PB) e 

Consumo/Papel do Cidadão (C/PC), como serão descritos no próximo subcapítulo. 

 

4.4 - Análise qualitativa dos vídeos. 

 

As análises qualitativas dos vídeos seguiram a mesma lógica de suas descrições, 

pois levaram à verificação de um padrão de produção desenhado sobre três divisões de 

tempo/espaço distintas, concomitantes e que se amarram ao fim da narrativa e estão 



118 

 

circunscritas às categorias demonstradas anteriormente.  Isto é, os vídeos de Valéria 

Vasques e Janete têm uma forma de filmagem que se repete em todos os quadros, 

diversificando apenas na participação de atores convidados e nos figurinos, como serão 

demonstrados nos abaixo. 

 

4.4.1 - Qualificação do primeiro momento de filmagem. 

 

 

No primeiro momento, as personagens são representadas em deformidade com o 

padrão de beleza ditada pela moda da elite
2
 e em desvalorização social e identitária 

construída através de estereótipos. Logo, as vestimentas, as maquiagens, os excessos de 

acessórios e os comportamentos são representados como delineadores de um tipo de 

gente diferente e separada dos padrões acordados pela sociedade e legitimados pela 

televisão. 

 

Figura  23: PRIMEIROS MOMENTOS DOS VÍDEOS 28/05 - 04/06 - 11/06 - 18/06 - 25/06 - 

02/07. 

 

                                                 
2
 Não há o empenho em descrever ou analisar o termo "beleza" em suas bases filosóficas e 

antropológicas. Tal decisão se deu a partir de duas premissas: definições muito subjetivas e diversas, no 

que se fere às suas análises científicas, e objetivo de pesquisa delimitado ao campo da comunicação e do 

cotidiano. 
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Nos seis quadros acima são retratadas, além das classes trabalhadoras, o negro e 

o nordestino. Nas representações dos negros, são feitas passagens entre uma possível 

normalidade, dada através do rapaz e das moças dos vídeos do dia dezoito e vinte cinco 

de Junho. Porém, nas figuras de Valéria, Janete e da negra vestida de boneca é 

percebido que há uma construção de um modelo de gente que não está em consonância 

com a moda vigente, dada pelas suas roupas, cabelos e assessórios, enquanto os 

nordestinos são representados de forma estereotipada por uma caracterização que não 

condiz as suas realidades atuais. 

Logo, a partir de tais imagens, é verificado que há um entrelaçamento dos 

conceitos de "grotesco", Sodré e Paiva (2002), estereótipo de Heller (2014) e um 

desajuste, no que tangem os nuances ditados pela indústria da moda, sob as observações 

dos antropólogos Mirian Goldenberg e Marcelo Silva Ramos (2007). 

Sobre o contexto de formação de estereótipos, segundo Agnes Heller (2014) eles 

servem para demarcar padrões estéticos dados de cima para baixo por uma classe que 

detém o poder econômico. 

No processo de desvalorização de uma esfera por outra, trazendo para 

o contexto da cotidianidade, percebe-se que socialmente há uma 

separação muito bem demarcada no que tangem os conceitos de 

beleza, haja vista a determinação de um padrão estético dado por uma 

classe que, impede qualquer tentativa de equalização por outra. Quer 

dizer, uma atribuição valorativa, imposta de cima para baixo, sobre o 

que pode ou não ser chamado de belo, outorgada por uma categoria 

privilegiada economicamente, em detrimento a uma outra categoria 

que, além de desfavorecida economicamente tem o seu arcabouço 

político e cultural vilipendiado pela exposição preconceituosa de um 

discurso que apresenta os seus valores estéticos diminuídos e 

estereotipados. Exemplos, os padrões de magreza, jovialidade e raça 

demonstrados nos programas sobre moda em contraponto aos tipos 

representados, pelos programas humorísticos, como tipos inferiores, 

os muito magros, os gordos, os negros e os idosos. (VERAS & 

SALDANHA: 2015, p. 3-4). 

 

Na concepção dos estudiosos sobre moda, ela modifica quase tudo que se refere 

à roupa, corpo e comportamento, pois até o que pode ser chamado de decente ou 

indecente está sujeito à sua chancela. Um exemplo disso é o fato de uma roupa curta 

demais, ou aquelas que deixam à mostra a maior parte do corpo, serem consideradas, 

por essa mesma indústria, menos indecente do que a exibição de um corpo gordo, de 

roupas que, segundo a sua concepção, não condizem com os acessórios ou com o 

próprio corpo que não atende ao formato físico determinado pela sociedade
1
.  

                                                 
1
 (idem, ibidem, p. 28) 
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Todavia, é a partir dessa concepção de desajuste de combinações, entre corpo e 

roupa, que se circunscreve o conceito de "feio", entendido e dado aos personagens do 

vídeo. Logo, já é descartada a ideia de que um simples desajuste entre combinações 

seria o responsável pela construção desse mesmo "feio", haja vista que o mesmo não 

pode ser uma simples deficiência do belo como assinalam os autores abaixo: 

O feio (tradicionalmente identificado ao “mau”, assim como o belo 

era tido como “bom”), por sua vez, não é um simples contrário do 

belo, porque também se constitui em um objeto ao qual se atribui uma 

qualidade estética positiva. Ou seja, se retirarmos do belo um traço 

positivo que o constitui como tal (por exemplo, a proporção ou a 

harmonia), não produzimos automaticamente o feio. Esta última 

qualidade tem seu modo específico de ser, requer uma produção 

particular, que não é o puro negativo do belo. (SODRÉ & PAIVA, 

2002, p. 19). 

 

Dessa forma, tendo o "feio" como via de fomentação do grotesco, pode-se 

perceber que ele não se dá pela deformação dos corpos e desajuste de combinações de 

vestuários. Ele se concretiza na construção, intencional, de um tipo de estilo, outorgado 

pela elite econômica como inferior, e cristalizado como característica social de uma 

classe que é representada, pela mídia, de forma estereotipada e diminuída em seus 

valores sociais. 

As representações dadas pela mídia televisiva, no que dizem respeito às 

construções desses estereótipos, ao contrario do que se possam pensar, esses desajustes 

contidos nesse estilo, não são construtos aleatórios, eles fazem parte de uma objetivação 

maior em criar uma categoria estética que possa ser distinguida das demais através de 

traços identitários ímpares e com apelos afetivos, como nos apresenta os autores abaixo: 

Essa combinatória organizada (e não uma simples mistura) é o que se 

pode chamar de categoria estética, ou seja, um sistema coerente de 

exigências para que uma obra alcance um determinado gênero 

(patético/trágico/dramático, cômico/grotesco/satírico) no interior da 

dinâmica 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, aparência e comportamentos. (SODRÉ & 

PAIVA. 2002, p. 34). 

 

As imagens dos quatro momentos demonstradas abaixo trazem consigo a 

representação de um negro, vestido com uma camisa que lembra uma das roupas usadas 
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em reuniões de candomblé, outro com camisa florida e cordão prateado, um índio, um 

nordestino, Valéria e Janete. Logo, não há uma representação de algo bonito com 

pequenas ou grandes deformidades. O demonstrado é um estilo com características 

próprias e identidade distinta dos estilos abarcados pela indústria da moda, como por 

exemplo: o estilo punk, funk, fashion etc. 

 

 

 

Figura  24: PRIMEIROS MOMENTOS DOS VÍDEOS 09/07 - 30/07 - 06/08 - 05/11 
 

 

Além dos estilos, os corpos, também, são carregados de valores que refletem 

expressões de identidades que levam os indivíduos a uma apropriação de servilismo 

quase absoluta, haja vista as suas sujeições às cirurgias plásticas, sessões de 

musculação, tatuagens e luta por uma juventude mais duradoura, como é demonstrado 

abaixo: 

A preocupação com o corpo, a beleza e a preservação da juventude 

não é um fenômeno recente. Contra a velhice o homem sempre lutou e 

o elixir da imortalidade é uma fantasia que, hoje, mais do que nunca, é 

vendida em terapias genéticas, tratamentos dermatológicos, cirurgias 

plásticas, reposições hormonais, vitaminas (GOLDENBERG; 

RAMOS: 2007, p. 16).  
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Para os estudiosos sobre a moda, essas práticas respondem à crescente 

necessidade que se impõe na sociedade, no sentido de garantir aos indivíduos, um 

significado próprio que se revela através de seu corpo.  

Para Baudrillard (1991, p. 136) o corpo está inserido no campo do consumo, 

pois o mesmo faz parte de um vasto campo de objetos de troca, sendo-o, segundo o 

autor, o artefato de consumo mais belo, precioso e resplandecente de todos. 

Michel Foucault (1979) não vincula o corpo à construção de identidade nem o 

cerceia ás vitrines de consumo.  O corpo é compreendido como parte intrínseca de 

relações de poder e controle, em que tais relações, diferentemente do pensamento de 

Baudrillard (1991), não se dão por ideologias, mas através de enunciados fomentados 

pelos conhecimentos científicos de cada época e intrincados em micropoderes que são 

as bases das legitimações dos discursos que se tecem no movimento poder/saber. Ou 

seja, os saberes são legitimados pelo poder, ao mesmo tempo em que o legitimam. 

No que diz respeito às identidades, segundo Zygmunt Bauman (2008) elas são 

negociáveis, pois em uma sociedade de consumidores, os símbolos ligados à construção 

da identidade são considerados como moedas de troca.  

Assim, o primeiro momento dos vídeos de Valéria e Janete está contido em uma 

relação de poder que se figura entre consumo, estética e pertencimento. Ou seja, o corpo 

é representado com valor de troca, tanto no que implicam suas características físicas, 

que o colocam em uma vitrine de consumo, quanto na fundamentação de uma 

identidade mutável, no que concernem suas transformações dadas através da medicina 

estética, e no seu balizamento em nicho de consumo com significado próprio de 

distinção social/econômica.  

Todavia, no que diz respeito à representação desse significado, dado pela mídia 

televisiva a partir do grotesco (2002) como estilo próprio, têm-se o corpo como 

imperativo de valor, refletindo uma identidade que está vinculada não à forma positiva 

de um estilo de moda, mas ao enformamento em estereótipos sociais, que impossibilita 

a classe representada de qualquer inclusão valorativa de seus segmentos. Ou seja, essa 

classe é cristalizada não com algo fora ou dentro da moda, mas por uma insuficiência 

estética e ímpar que não se mede pela pelas diferenças, por não ter em si, qualquer valor 

perante a sociedade. Ou reduzida ao grau de insuficiência muito bem demarcado como 

afirmam os autores abaixo: 

É antiquíssima, no entanto, a identificação mítica e figurativa entre o 

homem e o animal, fazendo-se presente nas fábulas e em sistemas 
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morais. Muitas vezes, a identificação passa pela referência ao 

excremento como metáfora para o rebaixamento frente a valores tidos 

como excelsos ou para uma radical ausência de qualidades 

(consciência moral, sexualidade civilizada, alimentação regrada, 

máscaras identitárias, etc.), isto é, o grau zero da condição humana. 

(SODRÉ & PAIVA, 2002. p. 21 e 22) 

 

 

4.4.2 - Qualificação do segundo momento dos vídeos 

 

Figura  25: SEGUNDO MOMENTO DOS VÍDEOS 04/06 - 11/06 - 28/05 - 18/06 - 25/06 - 

02/07 

 

 

No segundo momento dos vídeos, as personagens e os figurantes são retratados 

em suas profissões, raças, etnias e gênero. Assim, Valéria Vasques e Janete representam 

duas negras faxineiras, sendo a primeira, também, um transexual de classe pobre, além 

de figurantes ou atores convidados que representam pessoas do mesmo grupo social das 

duas personagens. 

Os quadros acima, no que tangem a representação de raças, apresenta dois 

negros: um vestido com uma camisa branca que lembra as roupas dos candomblecistas e 

o outro com uma camisa estampada, estilo que lembra a moda surf, além do cabelo 

rasta. A raça branca apresenta um rapaz com roupas e assessórios que lembram as de 

líderes de religiões africanas. Um nordestino é caracterizado com roupa típica do sertão, 

além de outros figurantes trajados com roupas e assessórios desconexos com a moda da 

elite deste tempo. 
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Figura  26: SEGUNDO MOMENTO DOS VÍDEOS 09/07 - 30/07 - 06/08 - 05/11 

 
 

As imagens representam mais quatro personagens caracterizadas. Uma negra 

com aplique no cabelo e vestido bem colado ao corpo, um homem com cabelo que 

lembra as duplas sertanejas dos anos 1990, outro homem de terno e chapéu de palha, 

além de um índio que viaja colado ao corpo de uma moça loura com suéter vermelho. 

Assim, são nessas caracterizações que são costuradas as questões de Consciência 

Social e as suas interligações com o conceito de Classe Social, pois a demarcação dos 

limites social/econômico se dá a partir de determinantes fomentados pelas relações 

sociais e de produção que implicam na formação de uma falsa consciência Marx e 

Engels (1998). Ou seja, a formação da consciência dos indivíduos está intrinsecamente 

liga às condições de existência, dentro do processo de produção.  

Logo, os atores e figurantes, que representam as minorias, são retratados a partir 

de desajustes entre corpo e moda para construírem essa falsa consciência, tanto sobre a 

naturalização do estereótipo físico, quanto na mistificação da impossibilidade de 

acender a extratos sociais diversos. 

Nesse caso, a mídia televisiva, através da força da imagem, se direciona a uma 

explanação clara de divisão de blocos econômicos, balizada por representações 

estereotipadas que encontram tal força na linguagem corporal como marcadoras da 

distinção social Bourdieu (2007). Ou seja, as apresentações das minorias, no que 
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tangem suas profissões, raças, etnias, gênero e gostos culturais, carregam consigo 

marcas cristalizadas que objetivam conceitos de inferioridade e barreiras sociais e 

econômicas quase intransponíveis. 

Os resultados das análises desse segundo momento direcionaram a percepção 

para a formação de barreiras e cristalizações que são disseminadas através de duas 

falsas consciências: uma de si, sobre a ideologização da capacidade de se reconhecer 

como parte principal na geração de capital; e outra de grupo, no embotamento da real 

força de transformação que as classes trabalhadoras podem exercer sobre a construção 

da sociedade. 

 

4.4.3 - Qualificação do terceiro momento dos vídeos 

 

No terceiro momento, há o assédio a Janete, situação que codifica o caso como 

algo natural e compatível com o universo das personagens e com o ambiente ocupado 

pelas mesmas. Não há nenhuma atitude que remeta á consciência ou papel social por 

parte da Janete nem crítica que ressalte tal ato como um comportamento criminoso por 

parte de nenhum ocupante do metrô.  

Porém, é nesse momento que há uma confluência, dada pelo riso, de todos os 

contextos encontrados nas duas primeiras divisões de tempo dos vídeos de Valéria e 

Janete.  Assim, os estereótipos, as falsas consciências, moda, e representações grotescas 

se imbricam e têm seu êxtase com o assédio sexual sofrido por Janete ao fim do quadro. 

Bergson (2004, p. 104) diz que "a comicidade, dizíamos, dirige-se à inteligência 

pura; o riso é incompatível com a emoção". É diante dessa afirmação que o desfecho do 

quadro se dá. Ele é lançado em consonância com um tipo de riso, exposto nos primeiros 

capítulos como de "inteligência pura", em que de forma racional o ser humano separa o 

cômico do trágico e se lança ao riso sem a menor responsabilidade de causa ou efeito. 

Exemplo, o próprio assédio á Janete, pois é sabida a gravidade do fato, mas a partir de 

um distanciamento dessa realidade o público se desdobra em risos e em audiências.  

Existe também uma um outra forma de diminuição das minorias aqui 

representadas, pois além dos modelos gordos, muito magros, negros com roupas 

espalhafatosas e nordestinos caracterizados com roupas de boiadeiros ou de 

cangaceiros,  são exatamente essas pessoas que praticam o assédio sexual ao final de 

cada vídeo.  
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Figura  27: TERCEIRO MOMENTO DOS VÍDEOS 04/06 - 11/06 - 28/05 - 18/06 - 25/06 - 

02/07 

 

 

Nessas seis imagens acima é percebido mais um tipo de estereótipo dado à classe 

pobre. Janete é assediada, primeiramente, por um homem travestido com uma farda de 

trabalho. No segundo quadro, o assédio tem sua ação por um homem branco, alto, com 

camisa estampada e botões abertos. No terceiro quadro, por um nordestino com farda de 

zelador e chapéu de boiadeiro. No quarto quadro o assédio é dado por um angolano 

negro que fuma charuto dentro do metrô. No penúltimo quadro, Janete é assediada por 

um negro com camisa estampada e botões abertos até a altura do umbigo. No último 

quadro, não há o assédio, mas Janete é pedida em casamento por um anão.  

Nas imagens seguintes, os assédios se dão por um maestro, um bombeiro gordo, 

por um homem branco com camisa estampada e botões abertos e por um astronauta. 

Nesses quadros, os homens que praticam os assédios sexuais a Janete, estão contidos, 

ora nos estereótipos sociais/falsa consciência e ora nas construções do grotesco/moda. 

Nas representações do homem branco com camisa florida há uma construção de 

moda sim. Uma moda que é retratada a partir de um universo do trabalho que é 

vivenciado no cotidiano e tem como espaço de relação social um transporte inerente as 

condições econômicas da classe retratada pelo humorístico. 

Assim, o público contido no sistema representativo do quadro de Valéria e 

Janete, incluindo ambiente e figurino, é posto através da imposição de modelos prontos 

de tipos de pessoas, para dessa forma, criar uma decodificação de si através das vozes e 

das imagens dadas pela elite econômica.  
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Outro ponto analisado é a representação do bombeiro, gordo e com 

comportamento voltado ao assédio sexual. Diante disso, de acordo com Goldenberg e 

Ramos (2002), o universo da moda também engloba aqueles que não têm um corpo 

magro. Porém, é ressaltado, também, que essa mesma moda tem sempre como principal 

parâmetro a educação voltada às mercadorias e serviços que são oferecidas e vendidas 

tendo sempre em vista a perda de peso e o enquadramento no modelo de magreza e 

forma física que fomentam a chamada elegância física. Nesse sentido, da moda 

trabalhada a partir de pressões sociais de modelos de corpos, Saldanha e Assis 

destacam: 

Todavia, vale destacar que, para além de constituir um processo 

cíclico (ou não) de produção e distribuição de mercadoria, a moda 

representa um sistema original de regulação e de pressão sociais: suas 

mudanças apresentam um caráter constrangedor, são acompanhadas 

de um “dever” de adoção e de assimilação, impõem-se mais ou menos 

obrigatoriamente a um meio social determinado – tal é o “despotismo” 

da moda tão frequentemente denunciado ao longo dos séculos. 

(SALDANHA E SILVA, 2015). 

 

 
Figura  28: TERCEIRO MOMENTO DOS VÍDEOS 09/07 - 30/07 - 06/08 - 05/11 

 

 

O quadro em que o assédio é cometido por um maestro idoso, traz consigo, 

também, uma desconformidade com a moda, pois mesmo sendo um profissional que 

transita sobre um determinado tipo de cultura dada como superior Adorno; Horkheimer 



128 

 

 

 

(1985), a sua representação está sobre a condição histórica do indivíduo de classe 

economicamente inferior que ascende a uma profissão tida como exclusivamente de 

elite, mas que não adquire o comportamento inerente à classe de origem. Ou seja, o 

individuo até consegue adentrar em um sistema social/cultural diferente do seu de 

origem, mas segundo Bourdieu (2007) a apresentação de si, no que tangem às práticas e 

gostos culturais, carrega consigo marcas que não apagam apenas com a adesão a uma 

roupa ou posição social ocupada por outra classe. 

No quadro composto pelo o astronauta, a representação se dá sobre a construção 

do grotesco de Sodré e Paiva (2002), haja vista que não há uma forma de adesão dessa 

figura nem no ambiente social da classe representada nem em sua condição econômica.  

Assim, o último momentos dos vídeos de Valéria e Janete abarca todos os 

pontos contidos nos outros dois recortes de tempo, ressaltando a formação de 

estereótipo de inferioridade, o enquadramento em uma construção estética que, ora é 

dada por uma moda desenhada a partir do universo do trabalho da classe representada, e 

ora por algo que não se enquadra nos nichos ditados pela própria moda e que converge 

para o grotesco. 

Diante disso, os momentos finais de cada quadro de Valéria e Janete, caminham 

para um ato criminoso e gerador de uma inconsciência de si, dada sobre a ação do riso, 

que embota não apenas a capacidade de reconhecimento do seu papel social, mas 

também a própria natureza desse papel. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O inicio do século XX até o ano 2011, foi marcado por transformações muito 

bem acentuadas das representações do riso nas mídias impressa (revistas), radiofônica e 

televisa. O processo se deu através da adaptação das estruturas de produção dos 

modelos de mídias já existentes para outro modelo mais atual. Isto é, o radio se fez das 

bases de produção das revistas, assim como, a televisão dos formatos populares do 

rádio.  

Nesse processo histórico e variável, dado pelo surgimento de novas tecnologias 

e promovido por mobilidades estética/ideológica da época, as revistas e os seus 

formatos de humor artísticos e respeitosos, desenvolveram dois tipos de discursos, a 

saber: um inclinado ao cômico divertido para comercialização de produtos alimentícios, 

marcas, lojas e pequenos comércios; outro tendenciado às pequenas críticas sociais 

delimitadas pelos pontos de vista dos artistas e produtoras responsáveis por suas 

veiculações. Ou seja, representava somente a voz da elite econômica desse recorte de 

tempo.  

O rádio trouxe uma aproximação do público e popularização das mensagens não 

alcançadas pela mídia impressa, pois em vez de uma comunicação monológica 

sustentada pelos ideais de um único extrato social, ele gerava interação entre as partes 

que compunham a comunicação. Ou seja, o que Barbero (1997, P. 309) chamou de 

mediações culturais e simbólicas do cotidiano, isto é, uma constante alteração de troca 

de lugar de fala.  

A televisão, por sua vez, unificou todas as características das revistas e do rádio. 

Sem o interesse de gerar, nem uma identidade própria nem uma comunicação dialógica, 

apontou para um lado genuinamente capitalista de produção.  

Assim, as suas estratégias de veiculação, dadas a partir do sensível Sodré (2006), 

como foi explicado no segundo capítulo, não aproximou o telespectador de si, mas 

invadiu a sua realidade fazendo-se, como gênero único, parte inerente e, talvez, o mais 

importante elemento do ambiente social, haja vista a sua capacidade, desligada do 

contexto técnico, de vincular o social, o cultural e o político a um agir extensivamente 

encurvado aos hábitos de consumo Sodré (2004). 

Diante disso, foram analisadas as falas das personagens Valéria Vasques, do 

programa Zorra Total, da Rede Globo, e a declaração do humorista Rafinha Bastos em 
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seu stand up comedy. Ambos sobre a orientação da aceitação de violência sexual contra 

a mulher.  

Assim, em um percurso teórico justificado pelas ciências sociais, história e 

filosofia, aplicadas ao campo da Comunicação Social, foram esmiuçados os seguintes 

conceitos: Estereótipos/Preconceitos Heller (2014), Legitimação Bobbio (2000) e 

Weber (2008), Riso Bérgson (2004) e Bakhtin (2002), Estratégias Sensíveis Sodré 

(2006) Grotesco Sodré e Paiva (2002) e Tempo da Cotidianidade Barbero (1997) e as 

suas relações com televisão e com o cotidiano. 

Logo, sobre tais conceitos foi percebido que a mídia televisiva é composta por 

uma moral própria e singular. Uma moral mercadológica que se estrutura através de 

estratégias sensíveis de comunicação na produção do riso como dispositivo de validação 

dos discursos sobre preconceitos e estereótipos sociais.  

Tais abordagens, não apenas separaram uma classe mais favorecida 

economicamente de uma outra menos favorecida, como ressalta, de forma excludente, 

padrões de beleza, de estética e de comportamento, que divergem daqueles que 

caracterizam a elite econômica brasileira. Isto é, a representação do pobre sai do âmbito 

da moda e penetra a estrutura do grotesco.  

No que diz respeito ao método, ele traz consigo a quantificação e qualificação 

dos códigos de averiguações contidos nas estruturas da análise de conteúdo que deram a 

base científica para toda a pesquisa. Assim, para averiguação desses códigos, os quadros 

das personagens foram divididos em análises semânticas e análises imagéticas.  

Sobre a estrutura semântica, no que diz respeito ao número de repetições de 

frases entre as duas personagens, foi estruturado um esquema composto por três 

categorias de encaixe: Consciência Social/Classe Social (CS/CS), Elementos 

Identitários/Padrão De Beleza (EI/PB) e Consumo/Papel Do Cidadão (C/PC). 

Sobre essas três categorias foram construídos os estereótipos sociais e os 

processos de exclusão valorativos dados à classe pobre. Sobre o primeiro, um 

enquadramento em nicho social/econômico disseminado sob uma consciência social que 

apaga qualquer tentativa de equalização de classes. Sobre o segundo, uma identificação 

estereotipada que emana como verdade absoluta sobre um tipo de gente que não se 

encaixa nos padrões de beleza, de corpo e de comportamento ditados pela moda de elite. 

Neste caso, o seu nivelamento não está nem diminuto nem abaixo dos padrões 

estipulados pela moda. O arquétipo estético, social e cultural da classe representada pelo 
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humorístico está outorgado pelo discurso da mídia, através do humor, a simplesmente 

nada.  

Sobre o terceiro, não há inclusão social do pobre através do consumo, tanto pela 

falta de autonomia e poder do indivíduo em relação à estrutura social, como defende 

Bourdieu (1989), quanto pela crueldade dos processos individualistas e egoísticos que 

se amarram a figura do consumidor sob o prisma de uma individualidade exacerbada 

que prevalece em detrimento à cidadania política que é construída com e a partir de um 

corpo social. 

Dessa forma, os quadros das personagens Valéria Vasques e Janete são 

entendidos como justapostos tanto na ideia de uma inclusão social através de modelos 

de corpos, moda e comportamento, quanto na de cidadão consumidor, no que diz 

respeito o seu nicho de mercado, dada através dos bens, produtos, serviços etc., 

Todavia, sobre as duas situações o consumo apaga qualquer inclusão ou 

consciência social da classe representada pelo humorístico.  Primeiro, pelas estampas 

dadas às personagens que as excluem dos estilos de moda e as encerram no grotesco. 

Segundo, sobre a observância da premissa de pertencimento social/cidadania através do 

consumo está vinculada a um poder econômico que não é a realidade da classe 

representada.  

As explorações imagéticas dos vídeos suscitaram a divisão de cada quadro em 

três momentos distintos. No primeiro, foi ratificado que as personagens são 

representadas em deformidade com o padrão de beleza ditada pela moda da elite e em 

desvalorização social e identitária construída através de estereótipos. 

No segundo momento, foi notado que as personagens e os figurantes são 

retratados em suas profissões, raças, etnias e gênero. Haja vista Valéria Vasques e 

Janete encenarem duas negras faxineiras, sendo a primeira, também, uma transexual de 

classe pobre.  

No terceiro momento é concretizado o assédio a Janete. É essa cena que codifica 

o caso como algo natural. Não há nenhuma atitude que remeta á consciência ou papel 

social por parte da Janete nem crítica que ressalte tal ato como um comportamento 

criminoso por parte de nenhum ocupante do metrô.  

Todavia, atualmente há uma divisão de opiniões sobre o novo formato do Zorra 

Total.  Menos sobre o seu escopo irônico, muito mais abrangedor dos vieses e 

condições política e social do Brasil na atualidade, do que pelos seus objetivos 

mercadológicos e ideológicos. Sobre o primeiro, a angústia se assenta no medo de 
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perder a audiência e trazer prejuízos à emissora. Sobre o segundo, na possibilidade, 

ainda que pequena, de ruptura das relações com anunciantes e as classes mais 

favorecidas, no tocante às criticas que os englobam, também, no bojo estético do 

formato atual do programa. 

 Todavia, tal problema não é algo inédito na historia do programa, haja vista que 

em sua trajetória, na Rede Globo, sempre houve divisão de opiniões, tanto em seus 

bastidores quanto nos telespectadores. 

 No formato anterior, que marcou o ano de 2011 até meados de 2015, o que 

mantinha o humorístico firme no ar eram as audiências das classes C, D e E. Ou seja, o 

seu principal público ligado na TV aberta nos sábados à noite. Assim, o apelo popular 

era o principal fator atrativo que eventualmente lançava um personagem novo que 

acabava caindo nas graças do telespectador, como é caso de Juninho Play, interpretado 

por Samantha Schmutz, a personagem Laura, por Maria Clara Gueiros, que lançou o 

bordão "Vem cá, te conheço?", a dupla Valéria e Janete e muitos outros.  

Diante disso, poderia até haver algum repúdio pela aura popular e grotesca da 

Zorra Total, mas essas mazelas caiam diante da essência mercadológica da mídia 

televisa. Logo, ainda que alguns produtores, roteiristas etc. tivessem algum desafeto 

com o modelo popular do programa, isso era abafado e seguia-se em frente sem maiores 

problemas. 

Nessa realidade comercial, o quadro de Valéria Vasques e Janete, conhecido 

pelo bordão “Ai, como eu to bandida”, se tornou a grande febre do Zorra Total. O 

espetáculo se passava em ambiente popular e com ações que intentavam mapear o 

cotidiano do público a ser atingido. Ou seja, as personagens contracenavam dentro de 

um metrô, onde protagonizam diversas situações que acabavam virando piadas.  

Dentro desse ambiente eram representados modelos de classe, raça e gênero que 

se desenhavam de acordo com a visão da elite econômica, dos produtores e diretores do 

programa. Todo o processo se dava sobre a confecção de formatos estereotipados da 

classe pobre. Não havia escrúpulos sobre os processos ideológicos e mercadológicos do 

programa, como não havia, também, censura nem medidas cabíveis que pudessem frear 

a violência das imagens, palavras e ações transmitidas pela TV através do programa e, 

nesse caso, das personagens Valéria e Janete.  

O quadro seguia sem problemas. Algumas reclamações, mas nada que aranhasse 

o seu sucesso. Inicialmente, pairava a hipótese de que os atores pudessem engendrar 

algum fator transformacional na estrutura de domínio da televisão. Mas, tal hipótese foi 



133 

 

 

 

logo desfeita ao reconhecer que os atores, também, traziam consigo o mesmo discurso 

dado pelos diretores e produtores. Isto é, de que o programa se tratava de um 

humorístico e não intentava denegri a classe pobre. 

Assim, Valéria e Janete eram tecidas sobre a ideia de personagens bem 

popularescas, inspiradas em possíveis tipos suburbanos cariocas, que debochavam da 

sociedade, que dialogavam gritando e que a violência verbal era parte de sua interação 

social. Esse modelo popular, que elevava à máxima potência a estereotipia das classes 

desfavorecidas economicamente, era a razão maior do programa, pois se justificava pela 

audiência e pelo lucro da emissora. 

Mas, a mídia carrega em si uma ânsia pela representação de algo novo. Ainda 

que esse novo seja apenas uma reformulação do antigo. Dessa forma, o programa foi 

remodelado, passando de uma produção enquadrada quase que exclusivamente em 

espaços do cotidiano popular e sob a representação das interações do público das classes 

C, D e E, para a tentativa de se afirmar em uma estrutura mais adequada e também as 

audiências de outras classes.  

Todavia, não se pode agradar a todos e como a televisão tem em sua natureza a 

manutenção de riquezas e, como foi defendida aqui, a objetivação de separar classes 

através de gostos, moda, falas etc. ainda que o modelo atual esteja enquadrado em um 

formato mais crítico sobre outras classes econômicas, o que se percebe é que a sua 

essência continua a mesma. Ou seja, mudaram os cenários, implantaram novos 

figurinos, lançou-se mão de produções cinematográficas, abarcaram o cotidiano de 

ricos, mas o objetivo, e não está nas entrelinhas, ainda é de estereotipar as classes 

desfavorecidas economicamente.  

Diante disso, os dois momentos do programa Zorra Total têm em si diferenças 

bem demarcadas. O primeiro, aqui estudado sobre os quadros de Valéria e Janete, 

demonstram um riso despejado sobre a classe pobre a partir de seus estereótipos 

construídos ao longo da história. De forma reducionista, seria o pobre movimentando a 

lucratividade da televisão, pela audiência e inserções de comerciais, através do riso que 

desonra o seu próprio grupo social.  

Tal estigma se dá através da representação de características físicas, culturais e 

sociais, semeadas pela elite econômica brasileira e legitimadas pelo discurso do humor, 

que cristaliza homens, mulheres e crianças de um extrato social economicamente 

inferior, como humanos mal vestidos, mal cheirosos, mal educados e mal relacionados. 

Porém, ridiculamente, engradados.   
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O segundo modelo do programa zorra total é uma tentativa desesperada de 

mudança. Todavia, tal alteração não se dá no esforço em diminuir as simbologias 

estereotipadas dadas aos pobres. Toda a sua disposição se dá na objetivação em se 

desobrigar de uma construção televisiva, enraizada na depreciação de um grupo social, 

que dá aos atores em questão, um vinculo também enodoado pelo mesmo ethos imoral. 
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