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RESUMO  
 
 
Estuda-se os processos de interação e natureza midiática, tomando como objeto o Programa 
do Jô exibido diariamente pela rede Globo de Televisão Adotando-se a categoria de humor 
como referência, examinar-se as relações entre humor e a televisão particularmente, como o 
humor se manifesta no âmbito do gênero do entretenimento, como é o caso deste tipo de  
programa (Talk Show) ,cujo principal personalidade interacional é o seu apresentador Jô 
Soares. Para analise, recorre-se a vários autores para embasar a pesquisa, especialmente 
alguns conceitos de Goffman como os de interações, que nos serviram largamente para 
analisar os “processos conversacionais” que se manifestam no nosso objeto de estudo.    
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Talk Show; Interação; Televisão; Humor; Jô Soares 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This is a study about the interation and mediatic nature processes taking as object the 
"Programa do Jô" shown daily on the "Rede Globo" TV network. Adopting the humor 
category as reference the study examines the relations amongst humor and the TV itself , how 
humor happens on an entertainment enviroment as is the case of this sort of programme ( i.e a 
Talk Show ) which the main "interational personality" is its anchor "Jô Soares" .Various 
authors were consulted to support the research specially some concepts of Goffman regarding 
interations which served us a lot to analyse the "talk processes" which happen in the present 
study .  
 

 

KEYWORDS:  
 
Talk Show, Intercourse; Television; Humor and Jô Soares 
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INTRODUÇÃO 

 
A comédia aliada à comunicação não verbal possibilita uma dimensão mais rica de 

informações e interações com o público. É com esta preocupação que este trabalho se propõe 

como pesquisa sobre o humor relacionado às estruturas, e trocas interacionais estabelecidas no 

Talk Show Programa do Jô.  

A partir da temática a ser abordada, esta pesquisa tem, como objetivo principal, 

desenvolver uma análise observacional de algumas estratégias de interação, identificadas 

durante este programa. Para tanto, buscaremos alguns conceitos da particularidade mais 

marcante do programa: o humor. Nesse sentido, procura-se conhecer um pouco mais dessa 

linguagem humorística a qual é vastamente utilizada durante as entrevistas do Talk Show.  Do 

mesmo modo, procura-se entender de que forma o humor aparece, quais são suas origens e 

quais as técnicas utilizadas, relacionando essa manifestação humana ao universo televisivo e, 

em específico, interações estabelecidas no Programa do Jô.  Esse programa televisivo possui 

características muito peculiares e estabelece uma linguagem mais descontraída acerca de 

assuntos sérios e de utilidade pública. 

 A escolha do tema deve-se à necessidade de entender-se a comunicação estabelecida 

durante as entrevistas na postura de um apresentador que lida com o humor e a informação. 

Além disso, este estudo pretende verificar que papel esse apresentador desempenha, qual sua 

importância, suas intenções e suas interações firmadas com o público, com a equipe de 

produção e com seus convidados.  Partimos também da afirmação de que essa dinâmica do 

gênero televisivo Talk Show talvez seja uma das justificativas para o sucesso de audiência e 

alcance da opinião pública.  

A análise observacional da estrutura do talk show e suas interações poderão facilitar 

um reconhecimento dos significados gerados pelo apresentador durante suas encenações, sua 

linguagem e projeções nas ações desenvolvidas no palco.  

Para analisarmos o humor neste contexto usamos teorias de Bergson, que desenvolveu 

um amplo estudo sobre o assunto. Da mesma forma, nos apoiamos nas teorias psicológicas de 

Freud e Birman, Kehl, entre outros. Fizemos também alguns resgates históricos das 

manifestações humorísticas em Bakhtin, falando das primeiras literaturas cômicas e outros 

comportamentos que deram início às encenações do humor televisivo. Utilizamos também a 

teoria de Aronchi (2004) para definir alguns formatos e gêneros televisivos . 

Para analisarmos as trocas conversacionais, estabelecidas no programa do Jô, 

escolhemos quase que exclusivamente categorias sobre as análises de interações feitas por 
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Erving Goffman. Este autor ampliou a visão da dinâmica das relações humanas apresentando 

várias perspectivas de observação dos atores sociais desempenhando seus papéis. A 

observação da estrutura do programa e seu funcionamento, incorporada às teorias de 

Goffman, trouxeram novos questionamentos em relação à simbologia gerada pelo talk Show 

Programa do Jô, os quais serão justificados na conclusão.  

Sobre a estrutura dessa monografia: Na primeira parte discutimos o humor segundo 

algumas teorias. Para tanto valemo-nos de autores como Birman, Bergson, Freud, entre 

outros. Na segunda parte discutimos o conceito de humor televisivo, fazendo em seguida uma 

histórico do programa bem como registrando alguns dados da biografia de Jô Soares. Nesta 

aborda-se a evolução profissional, seu ingresso na televisão e sua trajetória até o talk show 

“Programa do Jô”. Traçamos do mesmo modo, alguns avanços dos programas apresentados 

por Jô, descrevendo sua estrutura atual. A terceira parte caracteriza-se pelo estudo empírico 

do programa onde descrevemos suas estratégicas e formas de interação. Durante essa analise 

nos embasamos em teóricos, são alguns deles Erving Goffman, Verón, Fausto Neto.  Com 

essa estrutura visamos ajudar o leitor a desenvolver sua leitura.  
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1. PARTE I- TEÓRICOS 

 

1.1.  Alguns conceitos sobre o humor  

 
"Humor negro." 
"Humor o quê?" 
"Negro", falou a voz mais alto e com uma certa irritação. "Não sabe o que é isso? Humor negro?" 
"Sei", ele falou meio sem-graça diante daquela súbita irritação. 
"Então quê que é", perguntou a voz com ar de quem desconfiava que ele não soubesse. 
"Humor negro é um humor macabro, é... um humor pessimista..." 
"Que humor não é pessimista?" 
"Como?" 
"Estou perguntando: existe humor que não seja pessimista?" 
O homem pensou um pouco: "Existe. Existe um humor sadio." 
"Sadio? Quer dizer que sadio é o que não é pessimista, e pessimista o que não é sadio?" (VILELA, 2000, p.190) 
 
   

Iniciamos este capítulo com uma a noção de humor, por meio de ângulos que nos 

parecem pertinentes para esta reflexão. 

Neste capítulo, tratamos apenas de desenvolver uma breve revisita sobre algumas 

noções deste conceito, manifestada por alguns autores. Começamos, portanto, com a breve 

definição, segundo a qual “O humor é a capacidade de criar uma ótica simbólica que faz o 

sujeito rir de si ou do outro, gerando prazer onde poderia produzir dor”, (SLAVUTZKY, 

2005, p.206). E, partindo desse sentido inicial, abordamos questões que abrangem esse tema e 

seus significados.  

Pesquisamos as definições que situam o humor dentro da história, as teorias que 

abrangem os vários segmentos sociais, em que as formas de comunicar ou mesmo gerar 

humor são identificadas em projeções feitas pelo homem.  

  Para entendermos a comicidade, buscamos, na história, um pouco dessa 

contextualização. O termo comédia ou cômico, segundo Vigil (1990, p. 14), surgiu nas aldeias 

da antiga Grécia, “onde os camponeses se disfarçavam e faziam representações burlescas, 

durantes os festejos populares. Essas aldeias tinham o nome de “Komai”, que deu origem as 

expressões “comédia” ou “cômico”.    

Desde os primórdios da história, já se considerava o humor como uma forma de 

satisfação e sinônimo de prazer. Na Idade Média, especificamente na monarquia, conhecemos 

a figura do “bobo da corte”, que representava a teatralidade e comédia nas cortes e tinha como 

exigência profissional o desempenho humorístico e a distração dos reis. No Brasil, no século 

XIX, um dos exemplos de sátira e humor no jornalismo vinha em forma de folhetim, o 
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Cabrião, parodiando as guerra do Paraguai e a política da época. Este semanário contribuiu 

para a inserção das charges e caricaturas na comunicação brasileira.                                                              

 Para compreendermos um pouco mais do humor e suas categorias, começamos 

abordando o momento em que temos o primeiro contato com a graça, com o riso e tudo que se 

relaciona a esses conceitos. O humor na infância é o momento em que se legitima o que nos é 

natural, também afirmado pelo filósofo Aristóteles, “O homem é o único animal que ri”. E é 

nesse viés que Aristóteles (BAKHTIN, 2002, p. 59) define o riso na infância, dizendo que “a 

criança só começa a rir no quadragésimo dia após o nascimento, e é esse o momento em que 

ela se torna pela primeira vez um ser humano.”   

Nesse sentido, é possível afirmar que o ato de vivenciar o humor se dá a todos nós, 

desde que somos indefesos bebês. Já nas nossas primeiras tentativas de comunicar-nos está 

presente a sensação de que o riso ou a alegria são mais confortáveis do que gritos e mau 

humor.   

As crianças são sensíveis ao humor; disso sabemos empiricamente. Adoram 
palhaçadas, embora muitas crianças pequenas tenham medo da esquisitice dos 
palhaços. Mas a palhaçada é a cara das crianças. Ela permite a expressão, sem 
culpa, da crueldade infantil; através do palhaço a criança debocha da sua própria 
falta de jeito, da sua atrapalhação com as coisas do mundo, de suas gafes e medo, 
das evidências- que luta para ludibriar- da castração infantil(...) (KEHL, 2005, p.55) 
  

 Ser criança não é uma tarefa fácil, como destaca a autora no parágrafo anterior, é na 

infância que estabelecemos o começo de nossa relação com o universo, e nosso 

desenvolvimento é cercado de medos e angústias, o humor serviria então para amenizar a dor.  

Mas o humor não é uma fada madrinha que realiza nossos desejos. Ele pode maltratar, pode 

ser tão trágico quanto a própria dor.                                                                                                               

Conforme Kupermann e Slavutzky (2005, p.11), que se apóiam também na literatura 

infantil de 1Monteiro Lobato, 2Burkhard Spinnem, “para as crianças o humor tem a função de 

elaboração da angústia e, também da humilhação a que são recorrentemente submetidas no 

seu encontro com as coisas do mundo e com as convenções dos adultos(...).”  

Seriam então (todos) os palhaços, os que escolheram seguir o caminho do humor para 

amenizar as próprias dores, assim como as dores alheias?                                                                               

                                                 
1 Grande nome da literatura brasileira desenvolveu também o papel de editor e implantou uma série de inovações 
em livros didáticos e infantis. Escreveu obras como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Memórias de Emília, 
entre outros. Na literatura geral brasileira, contribuiu com obras como o Choque das Raças, Urupês, A Barca de 
Gleyre e o Escândalo do Petróleo. Ficou muito conhecido através da obra Sítio do Pica Pau Amarelo. 
2 Burkhard Spinnem é um jornalista alemão que estudou literatura alemã e sociologia. Escreveu várias obras e 
fez parte do Instituto Alemão de literatura Leipzig. 
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 Isso seria possível se, para sermos adultos, ignorássemos nossa passagem por todas as 

outras fases vividas. Como destaca Bergson (2007, p.41), “quase sempre desconhecemos o 

que há de infantil, ainda por assim dizer, nos nossos sentimentos alegres. No entanto, quantos 

de nossos prazeres não seriam somente lembranças de sensações do nosso passado.”  

 Dessa maneira, poderíamos dizer que na infância possuímos vantagens, primando a 

análise do ângulo em encaramos a vida. No mundo do faz de conta infantil, tudo pode se 

tornar mais simples, mais leve, ao sabor do imaginário. Aos olhos de uma criança a satisfação 

pode ser encontrada numa brincadeira, o que talvez a aproxime dos jogos de humor.  

 Por exemplo, no filme 3 “A vida bela”, o pequeno garoto que vive no campo de 

concentração, junto ao seu pai, pode nos remeter as formas onde a fantasia é capaz de burlar a 

tragédia. Seu pai faz um jogo com o garoto, que passa por todos os horrores da guerra, 

pensando estar vivendo uma brincadeira.  

 Para Bergson (2007, p. 42), “não pode haver ruptura entre o prazer de brincar, na 

criança e o mesmo prazer, nos adultos. Ora, a comédia é um                   

brinquedo, brinquedo que imita a vida (...).” Diante dessa afirmativa, é plausível refletir sobre 

o momento em que estamos fazendo a comédia ou participando dela. Na verdade, estamos a 

parodiar nossa própria vida e, assim, voltamos a ter um comportamento considerado infantil 

ou associado com a inocência de uma criança.  

  Nas constatações de Freud (1905, p.208), “o tipo de cômico mais próximo do chiste4 

é o ingênuo, que não pode existir puramente, para que o chiste ingênuo aconteça devemos 

levar em conta que alguma coisa aconteça e essa sim se torna cômica.” Para o psicólogo, esse 

tipo de chiste só passa a existir de fato quando alguém desrespeita completamente uma 

inibição, inexistente em si mesmo. Podemos então comparar esse mecanismo existente nos 

adultos com o comportamento das crianças. Conforme Freud (1905), os adultos menos 

instruídos são capazes de vivenciar esse fenômeno, quando seus comentários ingênuos se 

assemelham ao das crianças, o que considera como chiste ingênuo.  

                                                

 Assim como a técnica de chiste citada anteriormente, existem muitas formas, tipos e 

maneiras de se fazer humor, de colaborar para que o riso aconteça. O bom humor está 

 
3 Roberto Benigni Guido, filho de judeus que vive na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, e que precisa se 
desdobrar para proteger sua família perante as ameaças de um campo de concentração. Longa- metragem 
vencedor de 3 Oscars. 
4 O riso da audiência, do outro, está embutido no próprio conceito de chiste. Trata-se de uma operação que não 
prescinde de seus efeitos para se constituir como laço social ou seu oposto. “Vamos supor que alguém está 
conversando comigo e diz algo‘que não queria dizer’. Se rio disso e, esse alguém ri junto, fez-se um chiste. 
Disponível em http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v57n2/a04v57n2.pdf- 
 

http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v57n2/a04v57n2.pdf-
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presente sempre que ouvimos uma boa gargalhada e tem como representatividade aquele 

momento de descontração, de leveza de espírito. E quem são os responsáveis pela produção 

do humor? Todos nós somos capazes de proporcionar a graça, mas existem aquelas pessoas 

que entregam suas vidas à comicidade, são esses mais conhecidos como os comediantes. 

 

Os piadistas e os humoristas são tão valorizados por todos nós, pois conseguem não 
apenas desarmar os espíritos numa situação considerada excessivamente grave, 
como também nos revelar, num breve comentário, a dimensão cômica daquilo que 
se apresentar como sério. (BIRMAN, 2005 p. 86) 

 

 Poderíamos dizer que quem está disposto a tornar um ambiente risível nem sempre 

tem a pretensão de se beneficiar com as mudanças decorrentes da comicidade, ou, até mesmo, 

só pense ingenuamente em animar seu semelhante.   

 Para Bergson (2007, p.8), que desenvolveu um estudo sobre a comicidade, “o ser 

humano procura gerar humor para se engrandecer perante seus semelhantes, é como se essa 

relação lhe desse um status, além do esperado, por um desempenho comum, mais simples.” O 

fazer rir dá ao autor da piada, um poder, que muitas vezes, é aproveitado para a manipulação 

no meio social, seja num encontro casual, ou num encontro planejado. Assim Bergson (2007 

p.44) afirma que: 

  
O homem que consegue fazer com que o outro entre nesse estado de gozo e chiste 
tem em sua essência a vontade de sentir-se reconhecido, o que impossibilita que o 
outro (seu semelhante), encontre nele, algo que ele mesmo julga impróprio de ser 
mostrado.  
 

Freud (1905, p.18), de certa forma, concorda com essa afirmação quando explica que 

“o chiste inocente tem como intenção uma ambiciosa vontade de mostrar sua inteligência, 

exibir-se, um instinto que pode ser comparado ao exibicionismo no campo sexual”.  Para esse 

estudioso (1905), existe uma diferença do chiste para o cômico no campo social, em que no 

primeiro momento pode ser experimentado de forma individual. Já no segundo precisa da 

cumplicidade de outra pessoa para que se cumpra seu objetivo principal de compartilhar a 

mesma observação. Esse prazer experimentado tanto por aqueles que escutam uma nova piada 

ou um comentário que seja cômico não é encarado de forma gratuita, como podemos observar 

nas constatações dos teóricos sobre “aqueles que produzem a piada”. 

 

Existe, então, um prazer especial de se conhecer uma piada nova e de partilhá-la 
com os outros de forma quase gratuita. Digo “quase”, pois um piadista se 
engrandece, infla seu ego, pelo poder que assume e pelo prestígio que conquista 
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diante da sua platéia de ouvintes, por ser justamente o catalisador do gozo dos 
demais. (BIRMAN, 2005, p.8) 
 

Alberti (1999, p. 41), citando Platão, considera o riso como um duplo erro, “...Da parte 

daquele que é objeto de riso porque não obedece a inscrição do 5oráculo de Delfos e se 

desconhece a si mesmo e daquele que ri, porque ele mistura a inveja ao riso.”  O riso então 

pode tanto significar a inveja como uma forma de articular suas dificuldades sociais pelo 

desempenho e exposição do seu semelhante ou como um reconhecimento de poder e 

autoridade cômica. O riso que nos parece uma evidência do prazer e satisfação que tem em 

sua essência desejos ocultos e estratégias emocionais que transpassam a ingenuidade.  

 O que entendemos agora como uma ideia negativa e egoísta em se propor o humor, é 

claro que, também imerge em um conceito de alegria e de prazer. Poderíamos definir o humor 

como o inverso do que é trágico, mas deixaríamos de admitir que até o mais trágico pode ser 

cômico. 

Dentre as definições de humor plausíveis, podemos citar as considerações de Birman 

(2005, p. 207) quando descreve a história e a importância do humor. Para ele, “na antiguidade 

eram os pensadores que tentavam explicar o ser humano e hoje em dia são os humoristas que 

melhor conseguem captar nossas contradições”. Suas críticas bem humoradas revelam uma 

visão anarquista, em que o poder é banalizado e transformado em algo hilário, sem propósito. 

Isso inclui nossas ideologias, as religiões, e todas as teorias que temos em relação ao que 

parece grandioso e pomposo. A função do humorista é mostrar o que há de frágil e vulnerável 

nessas ideologias, funcionando como um termômetro da seriedade e dramatização de questões 

tão reguladoras.  

 

O humor nos poupa da fadiga de viver. Que alívio dispor desse artifício que torna, 
pelo menos por um instante, mais leve o fardo de enfrentar os reveses da vida, o 
peso de calcular nossos passos, refletir sobre nossas escolha-se tentar prever as 
conseqüências delas. O humor conduz ao riso reflexo corporal, reflexo corporal de 
relaxamento da permanente tensão que á vida nos submete. Relaxamos quando nos 
autorizamos a pensar o impensável, sob uma forma socialmente aceita. (KEHL, 
2005, p.53) 

 
De acordo com Birman (2005, p. 88), “todos nós vivenciamos a experiência de sermos 

humoristas, pois no momento que escutamos uma piada tratamos de repassá-las.” Deslocamos 

assim a posição de seduzido para sedutor, isto é, a posição de público para ator. Isso talvez 

                                                 
5Durante mais de 15 séculos, do nascimento ao fim da cultura grega antiga, o Oráculo de Delfos, ou templo de 
Apolo, serviu como local onde os peregrinos vindos das mais diversas latitudes do mundo helênico consultavam 
as pitonisas, as sacerdotisas oraculares, para saber qual o seu destino, da sua família ou da sua pátria. 
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nos possibilite entender o prazer de servir como mediadores do que nos faz alegres, entender 

que prazer se tem ao observar o prazer alheio.  O que se pode compreender sobre a atração 

causada por aquilo que nos dá prazer, faz com que o piadista tenha um poder superior, um 

lugar de destaque, seja admirado. Dessa maneira, ele pode refletir nossa satisfação pessoal e 

isso implicaria escutar nossos desejos, esquecer nossas castrações e direcionar nosso 

pensamento ao que é aceito socialmente. Estamos falando também de uma atuação; ser 

comediante pode significar ser aquilo que não é permitido socialmente, o que não toleramos 

em nossas atitudes.  

 Ao observar o humor incorporado nas formas humanas descritas, é necessário 

tentarmos compreender o que ocorre em nosso campo psicológico quando estamos 

embriagados pelo prazer que o humor proporciona. Quando nos sentimos bêbados de alegria e 

podemos rir de nós mesmos, podemos até permitir que sejamos ridículos em favor de um bem 

maior, o riso.  Porque o que pode parecer um simples riso diante de uma situação inesperada, 

muitas vezes, é o desejo de ridicularizar seu semelhante, assim como quem faz rir também 

pode estar inserido nesse contexto.                                                                                                                  

O bom humor, ao mesmo tempo, é capaz de tornar o presente momento menos 

agravante, amenizando o que de fato este pode significar. 

                                                                                                                 

  O que implica dizer que, para nos aproximarmos de algo da ordem da inquietude e 
do registro do trágico, frequentemente é necessária a presença de uma gargalhada 
estridente, para que as portas do inferno possam abrir. (BIRMAN, 2005, p. 89)  

 

 E nessa análise é possível perceber que, às vezes, uma piada é capaz de acabar com 

momentos constrangedores. Quando o diálogo entre os participantes se encaminha para uma 

situação em que o desânimo e a avaliação do seu semelhante é insatisfatória, o humor pode 

reverter essa situação. Pode-se dizer que a piada serve como um anestesiador de sentimentos 

negativos, que por mais que não consiga atingir seu objetivo a tendência sempre será de uma 

mudança.  

O piadista é um gerador de humor, não só na sua perspicácia de introduzir a ideia no 

momento propício ou questionavelmente adequado, mas como também fazer com que os 

laços sociais se estreitem.                                                                                                                                 

Freud (1905, p.180) explica esse fenômeno de compartilhamento de um assunto 

cômico dizendo que “quando faço uma pessoa rir, contando-lhe meu chiste estou de fato 

utilizando-a para suscitar meu próprio riso e é possível, de fato, que uma pessoa começou a 

contar um chiste com a face séria reunisse depois com o outro com um riso moderado”. 
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Segundo Freud (1927), isso pode servir para compensar a perda de prazer causada pela falta 

de novidade do chiste. Essa relação de troca e cumplicidade diante do ato cômico ou de uma 

história capaz de causar prazer pela característica engraçada faz com que o humor nos pareça 

então um jogo. Nesse contexto, nenhuma das partes está simplesmente interessada em sentir 

prazer e sim utilizar o prazer para sentir-se bem, como já falamos anteriormente.  

O que é cabível citar seria que a relação de prazer experimentada nas relações é 

conduzida, muitas vezes, pelo egoísmo, o que não nos faz piores ou melhores, mas sim, às 

vezes, não agrada aqueles que não fazem parte do acordo de satisfação. Falar sobre os defeitos 

de outra pessoa faz com que tenhamos a sensação de termos menos defeitos. É muito comum 

nos utilizarmos do humor para desfazermos de outros. Essas categorias do humor são 

conhecidas como o deboche, ironia, a sátira, etc.  

O deboche, por exemplo, é uma brincadeira cruel, no qual o jogo de palavras, 

insinuações e até mesmo os gestos indicam que o outro e sua vida estão à mercê de 

questionamentos banalizadores. O deboche pode servir para fazer pouco caso de assuntos 

muitos sérios que, em muitos momentos, são direcionados à vida do debochado. Tanto a 

ridicularizarão, deboche como a própria sátira são utilizadas como instrumentos para 

engrandecer o humorista e a seu desempenho diante dos demais ouvintes.                                                     

  Esse humor sarcástico faz parte do nosso cotidiano e pode ser observado, por exemplo, 

nas caricaturas e charges. É comum os políticos serem ridicularizados por cartunistas que com 

detalhes conseguem observar as características mais relevantes do seu alvo e reproduzem o 

que causaria impacto, muitas vezes, gerando graça e status. É a comédia capaz de amenizar a 

intolerância pela crítica.  

Cartunistas abusam das formas e cores para acentuar o que pode parecer esquisito na 

aparência das pessoas, transformam essa transcrição no poder de caracterizá-la como tal. Um 

sorriso exagerado pode ser a referência principal e suficiente para que se reconheça alguém e, 

assim, podemos rir do que é realidade e debochar das nossas próprias frustrações sociais.   

 

Nas ditaduras, comumente elimina-se a charge e o incômodo que ela pode causar 
aos ditadores [...] Em sociedades democráticas, a charge é um importante 
instrumento de expressão da heterogeneidade cultural e de pensamentos, pois 
ridiculariza o comportamento político dos ‘donos do poder’ e compõem novas 
cenas no espetáculo político (NERY, 1998, p. 187)  

 

  As sátiras bem humoradas sempre fizeram parte do universo político onde o humor 

contribuiu para a construção do espaço público. Através de charges, é possível a concepção de 
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que muitos políticos ganham notoriedade a partir da exploração da imagem pública e dos 

diagnósticos críticos.                                                                                                                         

 O humor pode representar um constrangimento social, e sua utilidade pode variar de 

acordo com a camada social que ele emerge e atua. Segundo Nery (1998), “muitos políticos 

aguardam pelo momento em que são representados pelos cartunistas, pois se o trabalho for 

bom, lhes garante também o reconhecimento.”                                                                                                

 A comicidade e o deboche também estão presentes em muitos contos literários, que 

buscam transmitir a sátira de uma vida contemporânea em suas paródias sobre cidadãos 

comuns. Podemos dizer que o arremedo é uma gozação que funciona bem na hora de fazer rir. 

Seria complicado se não questionássemos o conteúdo enriquecedor que uma piada ou um 

gracejo possuem, o que nos faz ter certeza de nossa inteligência como aliada. Nesse caso 

podemos dizer, que o deboche pode servir como uma forma de denuncia. Ele serve então para 

apontar algo que nos desagrada, indicando os defeitos que percebemos em nossos 

semelhantes.  

O riso pode significar a mudança de comportamento ou de atitude e pode indicar que o 

autor da piada não pode se apoderar dessa fórmula de fazer rir. Bergson (1987, p.15) explica 

que “a piada nunca morrerá naquele pronunciamento, ela tende a ter vida própria, sendo 

repetida por aquele que ouve e que se deixa seduzir pelo gozo de sentir-se bem em rir de algo 

muitas vezes sem sentido.”  

  É possível perceber que tanto o locutor na narração das piadas procura estabelecer 

uma relação de manipulação, quanto à sensibilidade diante de um instrumento de glorificação 

do seu papel de orador. “A exaltação do eu” e os artifícios utilizados para fabricar a 

comicidade possibilitam o reconhecimento vindo dos demais membros sociais e sendo assim 

o poder está nas mãos de quem o desempenha.                 

Segundo Bakhtin (2002, p. 6), “o riso tem duas facetas, ele é ambivalente, ao mesmo 

tempo, que alegra, anima, o riso pode ser sarcástico e burlador”. Isso nos leva a pensar que 

nem sempre rimos daquilo que é ingenuamente expressado e, por exemplo, a sátira, o deboche 

também são capazes de animar, tornando o ambiente mais leve, mesmo que isso custe o 

constrangimento de uma ou mais pessoas. 

 Nessa perspectiva, Bergson (1987, p.12) enfatiza que “a insensibilidade é uma aliada 

da comicidade, tornando o que pode parecer uma ridicularização em graça suprema, e quando 

estamos diante de outras pessoas buscamos então formas de desvalorização para a exaltação 

do riso, daquilo que se faz risível.” A linha do que pode parecer engraçado é muito tênue, uma 

das indicativas de uma exploração em função do cômico, que citamos no parágrafo anterior. E 
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é também o reflexo das situações que por si só geram o riso como a repetição de uma ação 

numa constante, ou a própria imitação de algo ou alguém.  

 Quando o personagem cômico tenta ganhar a atenção pode utilizar-se de uma outra 

personalidade em evidência, imitando-a. Ver a semelhança e perceber suas fragilidades é uma 

forma de explorar esse caráter cômico nas dialéticas criadas em favor do gozo. O humor 

também pode ser caracterizado no momento em que vemos uma situação ou ação com outros 

olhos. Mas reconhecemos que o humor em grupo é sempre mais satisfatório. 

                                                                                                 

(...) se desdobra no efetivo reconhecimento de que a platéia é uma instância 
fundamental, tanto na experiência de chiste quanto de humor. Estes não existem, 
com efeito, sem a presença daquela. Podemos, é claro, rir sozinhos de uma boa piada 
que nos contaram, ao evocá-la posteriormente. (BIRMAN, 2005, p. 87)             

 

Ainda podemos afirmar que o que agrada uns nem sempre agrada a todos, mas existem 

formas e fórmulas que garantem o momento risível, o impacto social e o esvaziamento da 

mente trágica. O humor pode rimar com o gozo solitário, mas na, maioria das vezes, ele 

precisa que exista uma platéia, outros interlocutores que satisfaçam sua intenção de introduzir 

o riso, na sua relação de troca social. “O nosso riso é sempre um riso em grupo. Ele talvez nos 

ocorra numa condução ou numa mesa de bar, ao ouvir pessoas contando casos que devem ser 

cômicos para elas, pois riem a valer”. (BERGSON, 2007, p. 13)    

 Podemos, então, até analisar a perspectiva emocional e filosófica do humor, que 

ultrapassa e justifica alguns dos objetivos da pesquisa. Nela o olhar do observador se 

transforma na medida em que encontra os traços de um comportamento risível e muitas vezes 

fantasioso. Seria essa fantasia que cerceia as mentes e define o que pode ou não ser 

considerado satisfatório numa ascensão ao prazer produzido pelo riso. 

 Segundo Birman (2005, p.86), “o riso tem um enorme poder de sedução, pois nos 

convidam imediatamente para o gozo e o prazer, pelo riso que provocam, de maneira quase 

gratuita”.   Acreditamos que o poder e a regulação de emoções são funções do humor na 

sociedade e colaboram diminuindo os conflitos gerados no dia a dia. “O riso seria uma das 

emoções existentes, dentre várias outras, mas seria também uma modalidade de regulação das 

intensidades emotivas” (BIRMAN, p.100).                                                                                                            

 Então poderíamos afirmar que o humor tem o poder de suavizar os conflitos sociais, 

mascarar as dores da alma, bloquear os impulsos de negação e medo. Constatamos da mesma 

maneira que o humor tem como sua vertente principal a inteligência. Para desfrutar desse 

prazeroso estado de graça, é preciso o saber, o raciocínio lógico e a percepção aguçada. 
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Sentir-se ridículo diante de seus próprios atos, é também primar pela percepção do que 

modifica sua realidade. E violar o amor próprio em função do prazer do riso. São os 

sentimentos, as atitudes e nossa relação com a vida que se transformam a partir do contato 

com o humor.  

Podemos ruborizar o rosto depois de nos sentirmos afetados pela comédia ou 

explodirmos numa gargalhada libertando nosso prazer contido. Mas de fato nunca seremos os 

mesmo depois de experimentar a liberdade de expressarmos nossa satisfação ao que nos 

parece engraçado. Inocentes ou não, nossas reações serão sempre genuínas e nosso corpo 

sempre encontrará uma forma de comunicar aquilo que sentimos diante da comédia.  

Na próxima etapa, abordaremos o humor aliado à comunicação, como isso é 

desenvolvidos quais são as formas de comunicar, de que forma expressamos melhor o humor, 

entre outras questões pertinentes a nossa pesquisa.  A comunicação pode ser vista de diversas 

formas, como através da escrita, da fala, desenhos e até mesmo por nossos gestos.  A 

linguagem exclusivamente humorística também possui características muito peculiares, o que 

também trataremos em seguida. 
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1.2. Humor e Comunicação  
 
  

 Procuramos, nesta seção, a partir das considerações elaboradas na parte anterior, 

articular o conceito de humor com o de comunicação. Nossa hipótese é a de que se a 

comunicação se manifesta por forma de expressões e de linguagem, o humor é uma espécie de 

“agente” constitutiva de um determinado ato de comunicação. Para tanto buscaremos abordar 

conceitos e técnicas utilizadas no decorrer da construção da comunicação humorística em suas 

várias maneiras de expressão.    

   Entendemos que para comunicar-se não é necessário falar, para que aja essa troca 

podemos apenas olhar de uma forma diferente, fazer um sinal com a cabeça, ou manifestar 

uma expressão facial que denote nossa intenção. Apesar de sempre acharmos que o que não é 

dito não é comunicado, a comunicação está muito além das palavras, transcendendo, muitas 

vezes, nossa compreensão, sabendo-se assim, que são várias as maneiras de comunicar-se 

com nossos semelhantes.  Neste momento, vamos abordar as variadas comunicações e tentar 

observar nelas, a comicidade, as diversas maneiras de tomarmos contato com o humor.  

Sabe-se que a comunicação não verbal pode ser subdividida em ações que são 

compreendidas pelo seres humanos, dentre elas: a paralinguagem que é o reconhecimento de 

nossa voz, a proxêmica que é uso do espaço pelo homem, a tacésica que é a linguagem do 

toque, características físicas que são a forma e aparência do corpo, também devem ser levadas 

em consideração os fatores do meio ambiente, ou a disposição dos objetos do espaço e a 

cinésica que corresponde à linguagem corporal. Não falaremos especificamente de cada uma 

dessas linguagens, apenas citaremos aquelas que julgamos serem as mais importantes e 

condizentes com o propósito do nosso assunto abordado.  

Quando a questão é comunicar-nos com nosso semelhante é possível que tenhamos 

traços que podem ser universalmente reconhecidos, essas expressões da comunicação são 

aquelas que ultrapassam os valores sócios culturais e assim assumem um lugar em comum nas 

nossas sociedades. O riso é considerado como esse lugar em comum, conforme, o estudo 

realizado por Silva e Lúcia (2000, p.4), onde embora ele não represente fielmente o 

sentimento que queremos transmitir, é possível dizer que ele nos assemelha com qualquer 

pessoa de qualquer lugar no mundo.                                                                                                            

O riso é uma expressão que não é representada só através de nossa face, todo o nosso 

corpo revela esse processo de gracejo, nossa própria postura pode modificar em função desse 

estado de bem-estar.  
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 Mas ao invés de começarmos falando do riso e sua relação com a linguagem corporal, 

iniciamos falando da linguagem escrita e nela tentaremos desvendar o aparecimento do 

humor. Linguagem na qual nos utilizamos para discorrer sobre esse assunto. 

 É muito importante ressaltarmos que a linguagem escrita no processo histórico teve 

uma importância inegável que foi se transformando mediante os conceitos sócio-culturais até 

chegar ao que compreendemos como cômico na atualidade.  

No renascimento, Bakhtin (2002, p.57) ressalta que, “o riso tem um profundo valor de 

concepção de mundo no que diz respeito à história e ao homem, que o percebe de forma 

diferente, e não mais importante do que o sério.” A grande literatura deve então admiti-lo com 

tanta importância quanto o sério. O que o autor afirma que só o riso como um efeito pode ter 

acesso à questão de extrema importância para o mundo. Já no século XVII e seguintes, o riso 

se caracteriza de forma que ele só pode ser relacionado a aspectos negativos, fenômenos 

parciais da vida social. O que é essencial e importante não deve ser cômico.  

 A importância que a literatura dava para a comicidade nunca deixou de existir durante 

toda a história da humanidade. Todas as manifestações literárias com o gênero cômico são 

muito apreciadas e servem muitas vezes para falar sobre assuntos sérios, como é o caso de 

textos satíricos, onde a incorporação do deboche destaca questões de grande importância para 

a reflexão social.  

 

Hipócrates, teórico do riso, em seu gênero, tinha um papel muito importante para o 
Renascimento. Não só se comentava a as suas observações sobre a importância da 
alegria e do entusiasmo do médico e os pacientes no tratamento das doenças, 
observações essas que aparecem no seu tratado de medicina, mas também se 
comentava o Romance de Hipócrites, isso é sua correspondência (apócrita é claro) 
que tratada da “loucura” que Demócrito demonstrava através do riso. (BAKHTIN, 
2002, p. 58)  

 

 Outros escritores devem ser lembrados pela sua importância na construção da 

literatura cômica, eram eles Shakespeare, Rabelais e Cervantes, que simbolizaram a ruptura 

do renascimento com as fases históricas posteriores no que simbolizava uma nova abordagem 

para o riso na literatura.  A manifestação da comunicação na escrita tem em si um caráter de 

reflexão, pois além de estar nos comunicando com nosso leitor, estamos dando a ele a chance 

de repensar essa ideia, criando em cima dela todo o nosso imaginário a respeito do que é 

escrito.  

A frase que é escrita pode significar uma mudança em nosso comportamento, ela 

depende do modo como se escreve, a forma como vamos abordar um determinado assunto vai 

denominar nossa descrição ou criação com uma característica literária. Algumas construções 



 24

gramaticais garantem a facilidade da transmissão da mensagem humorística. E é baseada 

nessas premissas que Delpoio (2008, p. 50) relata em sua tese os principais “panoramas” em 

que humor apresenta como texto humorístico. Delpoio define o humor textual com duas bases 

de desenvolvimento, que chama de script¹ ( roteiro), onde são consideradas importantes sua 

representação que funcionam de uma forma cognitiva , como a nossa forma de ver o mundo e 

as coisas que o compõem. No primeiro caso, é definido como dependentes da informação, 

puramente linguística (conhecimento lexical) e o segundo caso eles dependem da informação 

enciclopédica (conhecimento de mundo).  

 

Onde as informações apresentam-se em seqüência tipicamente estereotipada, 
predeterminadas e, como tais, além de serem objetos cognitivos, os scripts estão 
intimamente relacionados a itens lexicais e podem ser por eles evocados. 
(DELPOIO, 2008. p.50) 

 

A utilização correta das palavras (léxica) pode tornar uma frase engraçada onde jogar 

com as frases pode determinar uma ideia nova, a transmissão de um pensamento satírico, a 

reflexão de questões sérias com a utilização do recurso do humor. Alguns recursos 

linguísticos são comumente utilizados para a expressão do humor na comunicação escrita, 

alguns desses artifícios da língua portuguesa facilitam na construção de frases de efeito 

humorístico, são eles o trocadilho, paradoxo, exagero, sátira, ... 

 Na pesquisa de Paulo Ramos (2005, p.4), os quadrinhos de Luis Fernando Veríssimo 

explicitam a composição do humor de maneira inesperada, pois ele se utiliza do inusitado para 

surpreender o leitor. No trecho abaixo, retirado da análise feita por Ramos temos um exemplo 

típico dessa técnica literária. 

 

“ Cobra1- Depois do carnaval eu me sinto outro. 

Cobra 1- Meu Deus! 

Cobra 2- Que foi? 

Cobra 1- Tem alguém por aí se sentindo eu.” 

 

Brincar com o inesperado dá ao leitor a possibilidade de se colocar no lugar do 

personagem, o que para Bergson (2007) comprova uma das estratégias discursivas estudadas 

por ele, onde a tática de inversão de papéis, ou de situações resulta em uma satisfatória reação 

risível pela parte do leitor.  Isso nos faz pensar que narrarmos algo que seja divergente do que 

o leitor espera, leva-nos a uma resolução satisfatória, faz com que nosso objetivo seja 

alcançado e o texto desponte como algo considerado cômico.  
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Essa é uma das estratégias de inversão de papéis em que o leitor acaba rindo de si 

mesmo. Outra estratégia discursiva na comunicação literária seria o exagero, aumentar a 

importância que algo ou alguém tem ou trazer a tona problemas com a finalidade ridicularizá-

los, esses e outros artifícios são comumente utilizados pelos escritores, cartunistas, desenhista 

de HQ para tornar uma situação hilária.   

Segundo Verdolini (p.3), no caso de HQ de Maurício de Souza, alguns elementos 

como a repetição da realidade são fundamentais para o sucesso que atravessa gerações e que 

rompe a barreira do interesse por faixa etária, onde o gibi é feito para crianças e, no entanto os 

42% de leitores adultos que lêem gibis, 74,3% lêem turma da Mônica, o que nos faz constatar 

que o humor utilizado nos gibis contém uma associação com uma realidade que não 

vivenciamos somente na infância. 

 

Desde o início das revistas, nos anos 70, o quadrinhista teve uma preocupação em 
misturar a fantasia e o imaginário com acontecimentos reais, algo que de fato 
pudesse acontecer no universo infantil, para uma maior aproximação com as 
crianças; além de preencher as histórias com eventos atualizados de cada época. No 
entanto, no anseio de atingir o cômico e preservar o público conquistado na tenra 
idade, os recursos intertextuais foram se tornando mais específicos, sofisticados, e o 
que se vê hoje são histórias plenas de alusões, citações, paródias e paráfrases das 
mais variadas fontes do mundo real: filmes, contos de fadas, clássicos da literatura 
universal, músicas e programas de televisão.                       
(VERDOLINI, p.3-4) 

 

No caso dos quadrinhos de Maurício de Souza, a autora destaca que o segredo dele 

para entreter e inserir o humor em seus textos ele se utiliza da sátira é inspirada em livros, 

filmes, novelas e internet. E esse tipo de texto cômico aproxima o leitor adulto com mais 

facilidade, pois ele consegue perceber traços do seu mundo com as estórias contidas nas HQ.  

Mas, os cartunistas assim como escritores de HQ, possuem uma vantagem perante outros 

textos literários, a linguagem escrita esta atrelada a linguagem gráfica, em que além deles se 

utilizarem da composição de uma expressão ou a construção de uma frase humorística, é 

possível que o elemento humorístico apareça apenas na forma de ilustrações.  

A linguagem gráfica possui, na sua linguagem, atributos que a tornam especial e 

poderíamos dizer que até mais completa, pois ela nem sempre explica ao leitor na sua imagem 

aquilo que é dito. Muitas vezes a imagem completa as expressões escritas e isso faz com que 

o imaginário tenha uma liberdade ainda mais amparada por uma referencia mental. Podemos 

perceber essa constatação na comunicação utilizada nas charges, em que através de cortes, 

linguagem ilustrada e falada o desenhista satiriza a imagem de determinadas personalidades, 

geralmente reconhecidas no campo social, fazendo com que a comparação com a imagem real 
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seja inevitável. Partindo desse entendimento, podemos observar a ilustração utilizada em 

charges e perceber outra estratégia muito usual para se fazer humor.  

 

 

Um dos principais componentes do trabalho de Humor Gráfico diz respeito ao 
exagero, ao aumento desproporcional e intencional das formas, fatos e atitudes. Tal 
distorção é utilizada como estratégia discursiva, possibilitando dar ênfase aquilo 
que se deseja dizer, ao mesmo tempo em que insere o tom humorístico, vital para a 
caracterização desse segmento. (COSTA, 2002, p.5)  

 

Bergson (2007) complementa observando que os cartunistas, em sua opinião, tem o 

poder de captar os movimentos, às vezes até imperceptíveis e então fazem com que eles se 

tornem visíveis mediante a ampliação deles. No humor gráfico, a comicidade é utilizada não 

só para ressaltar uma personalidade ou alguém em evidência social, é fácil perceber que a 

sátira da realidade social aparece em muitos momentos, principalmente tratando-se das 

charges.   

Podemos destacar um modelo de linguagem gráfica que servia como denúncia das 

mazelas sociais, que é o Pasquim que editava esses quadrinhos humorísticos. 

 

Uma revista que, durante o período da ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985, 
realizaram intensa atividade de crítica social e política, uma atividade que teve 
prosseguimento mesmo depois do término do período de exceção e que encontrou 
seguidores em artistas como Angeli e Laerte, entre outros. (VERGUEIRO, 2007, p. 
7) 
 

 
 Segundo Braga (1991, p.128), que desenvolveu uma minuciosa pesquisa sobre o 

pasquim ao longo de sua história, “O pasquim não tem copidescagem padronizada. O tom 

humorístico não é suficiente para situar o jornal: há artigos sérios no Pasquim” O autor ainda 

complementa suas avaliações dizendo que a ação renovadora do Pasquim sobre a linguagem 

jornalística se manifesta em dois níveis: diretamente da escrita dos seus colaboradores, e 

tematicamente, através de artigos críticos e de um trabalho humorístico de investida contra 

chavões.  O humor feito pelo Pasquim passa a ser o deboche das normas estabelecidas pelos 

grandes jornais da época, o que pode ser observado em sua linguagem debochada e satírica.  

 
 
 Algumas características do desenho do Pasquim se aparentam às que observamos 
no texto: elaboração sem pauta prévia; ênfase na autoria ( essa alias indissociável 
do cartum, por estilo e formulações); atrelamento a atualidade. Ë interessante 
observar que essas características correspondem ao que se espera do desenho 
jornalístico, e, sobretudo o desenho de humor.                       
(BRAGA, 1991, p.159) 



 27

 
                                      

 

A comunicação existente nos desenhos gráficos e que nos remete a movimentos e 

caricaturas engraçadas se associam muito com uma linguagem que é imprescindível que 

falemos neste capítulo, e que inclusive, já citamos no início dele, a linguagem não verbal. Ela  

pode ser descrita como a linguagem que falamos com nossos olhos, nossas expressões faciais, 

nossos movimentos, a linguagem que existe quando não estamos de fato querendo nos 

comunicar.  È claro que a comunicação não verbal pode aparecer com intenção de seu autor, 

através de movimentos, acenos, gestos, podemos considerar tudo aquilo que não é dito, não 

propriamente aquilo que não é intencional.                                                                                                  

 E o que nessa linguagem se faz mais risível ou não também irá depender de como é 

articulada essa conversação que nos escorre aos próprios propósitos. 

  Para entender a comunicação do corpo que muitas vezes repousa, precisamos primeiro 

pensar nas semelhanças que esses corpos possuem, as características que temos podem 

significar muito de nós, desde nossas nacionalidades, nossa cultura, religião, condição social 

entre tantas outras peculiaridades.  

Segundo Davis (1979, p.46), “uma das teorias mais espantosas  concebidas pelos 

comunicólogos é que o próprio corpo eventualmente se comunica.” Não somente pelos 

movimentos ou posição que assume a própria forma do corpo pode ser uma mensagem e até 

mesmo a maneira como os traços se organizam. Conforme a questão que expomos 

anteriormente sobre as semelhanças do corpo e sua mensagem comunicacional, Davis (1979, 

p.46) exemplifica que  

 
 
(...) Os japoneses quando nascem e na primeira etapa da vida são considerados 
bonequinhos de tão lindos. E com o passar dos anos eles ficam com um rosto 
envelhecido e ela acredita que cada cultura é capaz de tornar as pessoas 
desinteressantes em determinada etapa da vida. (...) A verdade é que os seres 
humanos são extremamente imitativos e maravilhosamente sensíveis aos sinais 
corporais alheios e a pesquisa em comunicação tem comprovado cada vez mais isso.  
 

A imitação é considerada uma arma valiosa para se expressar o humor, tanto que é 

muito comum assistirmos na televisão em qualquer programa humorísticos pessoas que 

imitam cantores famosos, ou pessoas célebres, o que os torna engraçados. Mas analisando 

ainda o indivíduo na posição de desempenho de transmissão da sua mensagem isoladamente, 

podemos, por exemplo, acreditar que uma pessoa que inclina seu corpo quando está escutando 
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um assunto está se demonstrando mais interessada que aquela que cruza os braços. A própria 

autoconfiança é expressada primeiramente pelo nosso corpo.    

 

 

Quando alguém se quer mostrar mais duro e firme em relação às suas convicções 
enquanto participa em algum debate, alem de cruzar a perna ele segura-a com os 
braços. Também é frequente uma pessoa colocar as mãos atrás da cabeça enquanto 
debate quando se quer mostrar como “dono da verdade”, que sabe tudo, mas que 
quer debater na mesma. Esta postura não é normalmente muito bem aceite pelas 
outras pessoas. (SIMÕES, p.3) 

 

Ser aceito ou não socialmente é certamente uma preocupação frequente e presente nos 

nossos movimentos e gestos, e o humor age exatamente nesse ponto, abrindo as portas da 

risada onde, na verdade, está ferindo o que seria de fato aceitável socialmente quando falamos 

da comicidade nos movimentos corporais e resgatamos esse assunto por se tratar dessa 

linguagem silenciosa mais cheia de expressão. Para Bergson (2007), aceitasse como risível o 

automatismo mecânico, a imitação e ele dá como exemplo modos de se encontrar o cômico.  

Quando alguém escorrega e cai, aquilo pode parecer engraçado para quem vê aquele 

corpo atrapalhado caindo no chão, o que para o indivíduo que cai será grande humilhação. 

Seu corpo, como sugere Bergson, representará o desajeitamento, porque a pessoa que anda de 

repente cai e seus músculos continuam desempenhando o movimento anterior. A 

comunicação não verbal é extremamente delicada e possui uma infinidade de representações 

que a caracterizam. Tentamos levantar algumas questões que nos norteiam diante desse foco, 

que compreende as definições de um corpo que é capaz de produzir comédia.  

Além dos movimentos mais perceptíveis como os gestos e movimentos do tronco e 

pernas, encontramos também uma parte do corpo que diz muito e que pode ser o foco de todas 

as atenções por um longo tempo de conversa entre dois indivíduos. Estamos falando do rosto, 

e suas caricaturas. Para Davis (1979, p.73), “o comportamento ocular é talvez a forma mais 

sutil da linguagem física.” Para ela, durante a troca diária de palavras, enquanto um indivíduo 

presta atenção no que o outro está dizendo, o primeiro sinaliza indicando quando é sua vez de 

falar através do olhar.  

Se pensarmos no olhar daquele que assiste aquela cena onde o homem cai na rua, logo 

perceberemos que seus olhos serão os primeiros a indicar o espanto e logo com ele o riso.  

Para pensarmos em movimentos, não podemos deixar de comentar as encenações 

teatrais, e sua importante colaboração para a comicidade em todos os gêneros. No teatro, o 

Clown pode ser considerado um dos ícones do humor encenados, conhecido popularmente 
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como o palhaço, o clown possui jogos que os atores utilizam-se para representar o humor em 

qualquer peça teatral.  

 

O Clown apresenta a mesma revelação de humanidade, pois, como o estilo cômico, 
revela suas fraquezas ao público. O clown joga com as convenções do hábito, deste 
modo a união entre esses aspectos do autor e do clown poderão suscitar na criação 
do dito pelo não dito, surpreendendo o público, permeando e edificando esta 
revelação pela imaginação dos personagens e o jogo clownesco. ( NECKEL, 2004, 
p.10)  

 

Para Assman (2004, p.12), que se utiliza da análise de Wright, a comédia em sua 

linguagem corporal se divide em três categorias: alta, média e baixa comédia.  

 

A primeira caracteriza-se por ter uma linguagem mais elaborada, destinada a 
nobreza; a baixa comédia, como o próprio nome sugere, tem um estilo simples e de 
fácil compreensão; e a média comédia é a fusão da alta e baixa comédia, 
caracteriza-se justamente por ser uma mescla dessas duas modalidades. 
 

 “O que caracteriza a encenação no gênero cômico é a que ele tem a preocupação 

exclusiva em retratar no palco da vida do homem simples de uma forma quase sempre realista 

do meio social.” (ASSMAN, 2004, p.13). Liga, assim, as representações teatrais à vida 

comum, em que os homens se enquadram e se percebem. O que nos aproxima de uma visão 

mais humana do palhaço encenado, esclarecendo que o que acreditamos ser engraçado, são 

traços que de nós mesmos repetidos no espetáculo teatral. O corpo em animação é capaz de 

gerar comunicação e por si só representar a comicidade, fazendo rir somente pelas suas 

formas e pelos seus movimentos.  

 Bergson (2007, p.13) fala sobre como uma dança pode se torna extremamente 

hilária,“quando simplesmente paramos de escutar a música, aqueles corpos se movimentando 

de varias formas desconexas não são capazes de traduzir a música e podem parecer assim 

gestualidades ridículas e sem fundamento”.                                                                                                     

 O que nos parece é que o descontrole das ações contém em si a comicidade, nada pode 

ser mais forte que o olhar cômico, ele pode transformar e trazer a tona sua infância, seu lado 

mais despreocupado e, nesse aspecto, entra a fantasia. Aquela criatividade existente e 

concebida pelas crianças diante de um mundo onde tudo pode tudo é mágica. Segundo Freud, 

estar ao lado de um comediante ou alguém que introduza ao dia-a-dia o humor é ter leveza de 

espírito e se libertar das amarras de seriedade e seus próprios dramas em busca da 

desconstrução de nossas próprias crenças.  



 30

 Para compor o personagem cômico, muitas vezes, é necessário que seus movimentos 

corporais correspondam a intenção de animar, de exaltar seu desempenho humorístico. 

“Atitudes, gestos e movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida em que esse 

corpo nos leve a pensar num simples mecanismo.” (BERGSON, 2007, p.23)  

 Discorrendo sobre automatismo mecânico que gera o riso, Henri Bergson (2007)diz 

que, quando estamos diante do homem capaz de fazer rir, nele podemos perceber a operação 

mecânica dos movimentos, a paródia dos afazeres cotidianos podem ser repetidas, tornando- 

se assim seus movimentos corporais engraçado. “Um exemplo disso são os Bufões, que 

faziam isso na Idade Média como uma sátira e comédia do cotidiano que se referiam, 

significava um deboche a política e seriedade da época”, descrita por Bahktin (2004, p.7).  

Conforme Sanchotene, (2008, p. 67), “na idade média o carnaval era a festa do povo 

em que bufões e bobos eram personagens de uma cultura cômica em que se vivia de acordo 

com as leis da liberdade no período em que se realizava a festa”. O que podemos presumir 

que determine então esse espaço aberto para o entretenimento, o momento cômico, de 

liberação. A liberdade de movimentos corporais caracterizava o carnaval dos bufões, como 

exemplifica Sanchotene (2008), transportando-nos para os dias atuais onde o carnaval 

representa a alegria, a liberação e exaustão da comédia popular.  Os movimentos 

descompassados e a representatividade dos bufões confirmam a ideia de Bergson, citada 

anteriormente, em que alguns movimentos, quando repetidos, tornam-se engraçados. 

 Para Bergson (2007, p.22), “o movimento corporal de forma descontrolada e 

imprevista torna-se risível na medida em que é observado dentro de padrões e conceitos 

socialmente aceitáveis.” A diferença de se movimentar acidentalmente e de ignorar um 

obstáculo durante uma caminhada faz com que o fato presenciado tenha um teor cômico ou 

não.  

Muitas vezes ao assistirmos um programa de humor televisivo, estamos 

frequentemente buscando ali naqueles personagens um pouco de nós mesmos. Usando o 

veículo como nosso próprio espelho, rimos até mesmo de gestos ou movimentos e até mesmo 

falas que costumamos utilizar e incorporar como parte de nossa personalidade. Nós, muitas 

vezes, até imitamos chavões utilizados por humoristas, criações que transpassam a ilusória 

realidade televisiva e passam a fazer parte de nossa gramática. 

 O que pronunciamos verbalmente durante nossa tentativa de elaborar a comédia é sim 

a comunicação que nos une e nos distingue como seres humanos, capazes de elaborar um 

diálogo e nele expressar em palavras tudo que gostaríamos que fosse compreendido. Já 
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percebemos nesse texto que a comunicação verbal não está isolada como nos parece muitas 

vezes, nela existe uma grande força e poder, pois ela se apresenta mais clara e direcionada.  

A linguagem falada é sem dúvida muito importante, e é um recurso utilizado com 

muita intensidade e diversidade. Nela estão incorporados valores, cultura, educação entre 

tantas outras características que remetem ao orador.   

 

 
Um discurso se inscreve dentro de uma comunidade lingüística e social, por isso 
não existe independente das determinações sociais, históricas e culturais dessa 
comunidade, mas é condicionado por elas. O locutor, ser que toma a palavra, é 
também, através dessa posse da palavra, alguém que tem uma certa postura diante 
do mundo, traz em si algumas convicções que estão diretamente relacionadas à 
forma como ele vê as relações que se articulam numa determinada comunidade 
lingüística. ( MORAES, 2001, p.2)  
 
 

No momento que nos utilizamos da linguagem verbal, estamos esclarecendo também o 

que percebemos a nossa volta, expressando o que diz respeito a nós mesmos. No diálogo 

associado ao humor, somos capazes de obter uma reação mais clara e direta do nosso ouvinte, 

pois enquanto estamos elaborando nosso discurso o outro pode se manifestar a qualquer 

momento, o que pode fato explicitar o que de fato gerou o riso. 

 

O nível discursivo constitui o lugar de intervenção do sujeito falante, tornado 
sujeito enunciador, o qual deve satisfazer as condições de legitimidade (princípio de 
alteridade), de credibilidade, (princípio de relevância) e de captação (princípio de 
influência e regulação), para realizar um conjunto de atos que vão constituir um 
texto. Desse modo, o sentido de um texto produzido será sobre determinado pelas 
limitações da situação de troca e da especificidade do projeto de fala (resultado do 
movimento de vai-e vem constante entre o espaço externo e interno da cena 
comunicativa). (FÁVERO e ANDRADE, 1998, p. 2) 

 

O que o autores nos explicam é que estamos projetando nossa fala e é inevitável que 

sejamos influenciados pelo que estamos observando a nossa volta. Podemos estar 

desenvolvendo uma piada sobre uma determinada situação quando alguém cai do nosso lado.  

Estará nesse momento ao nosso alcance a possibilidade de criar mais um comentário 

engraçado e engrandecer nossa encenação humorística. É possível afirmar que o uso de 

determinadas técnicas do uso da linguagem, como a sátira, o deboche, a ironia, também 

favorecem a composição da piada. Como de mesmo modo a entonação utilizada pelo orador é 

capaz de modificar o sentido do que queremos transmitir em nossas palavras. Existem muitas 

outras observações que poderíamos fazer a respeito da comunicação oral, mas não possuímos 

esse objetivo na nossa pesquisa. Fizemos, neste capítulo, uma breve visita às formas humanas 

de comunicar-se através do humor, procurando mostrar que existem técnicas que tornam 
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possível essas comunicações.  

Em seguida, abordaremos o aparecimento do humor nos gêneros televisivo. Falaremos 

então dos tipos de gêneros que se associam à linguagem humorística e tentaremos 

compreender como alguns formatos funcionam na sua estrutura audiovisual. Além disso, 

pontuamos algumas características importantes que destacam o uso do humor na televisão.   
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1.3. O humor como gênero em televisão 

 

 Nesta etapa, procuramos fazer a aproximação com o meio televisão, considerando-o 

antes de tudo como uma gênero que tem neste meio uma forma de revelação. Antes de 

aprofundar essa relação, procuramos demonstrar que esse gênero se utiliza de imagem, 

palavras e movimentos como forma de manifestação e construção de sua linguagem,  

instituindo, assim,  em sua comunicação com o público externo (telespectador) a comunicação 

segmentada em formatos e categorias diferentes.  

  Buscamos nesta etapa da pesquisa o conhecimento acerca da televisão e seus 

programas humorísticos, onde cada roteiro segue a pré- determinação do que é necessário 

para que o público encontre o prazer proporcionado pelo humor. Mostramos as 

personificações que o humor se utiliza para quebrar a barreira social da seriedade.  

 O ambiente televisivo possibilita um teatro de encenações e discursos que representam 

a comicidade em sua totalidade. Os diálogos que direcionam o humor televisivo são em 

grande parte encenados, onde a junção da imagem e das palavras possui um poder de domínio 

e alienação. Domínio este que podemos observar com o simples fato que as pessoas usam o 

aparelho televisivo para se informar, se divertir, aprender, comprar, e para vender. E é bem 

comum ouvir comentários sobre os programas de televisão, as novelas, o noticiário de forma 

quase que íntima.  

 

Todas as estratégias de dominação, política ou econômica, deslocam-se do lugar 
real onde acontecem e adquirem visibilidade e, num sentido mais profundo, 
adquirem a própria existência no momento em que são codificadas por imagens e 
transmitidas a milhões de pessoas.  (SOLDI, 2003, p.3) 

 

 Não é a toa que qualquer publicidade veiculada pela televisão é muito mais cara que 

em outros meios de comunicação. Qualquer segundo nessa cadeia de informações é precioso, 

de forma que tudo que é transmitido pode ser encarado também como um produto, uma 

mercadoria. Dessa forma, a audiência é responsável pela venda ou compra, pela permanência 

ou não de um programa no ar. Para Soldi (2007, p.5), “A televisão, portanto, não atende aos 

desejos do seu público como telespectadores, mas atendem às suas necessidades como 

consumidores.” 

   Depois de conhecermos um pouco sobre o humor, podemos nos arriscar a dizer que o 

humor por si só já garante muitos telespectadores. Até porque se não se faz humor sozinho, 

quando é escrito um roteiro de humor, o escritor já deve pensar em quem vai escutá-lo, que 
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público irá atingir, que cultura que estará calcado, que aceitação poderá ter. Isso tudo define 

também o estilo de programa humorístico, e possivelmente determina o público alvo do 

humor produzido, variando do humor infantil, humor negro, humor refinado, e outras 

categorias adotadas pelos programas de humor direcionados. Podemos dizer que isso é 

definitivo quando se trata do meio de comunicação televisivo.  

  Para tanto, vamos tentar determinar alguns programas que participam da história do 

humor na televisão brasileira, os estilos mais usados, assim como outras peculiaridades que 

diferem os programas de humor. E que possibilitam as diversas abordagens tratadas pelos 

formatos televisivos.  

 O veiculo televisual dispõe de muitos formatos de programas de entretenimento. Entre 

eles estão o programa de auditório, colunismo social, culinário, docudrama, sitcom, esportivo, 

humorístico. O programa humorístico provém do rádio, e foi a TV Rio que foi pioneira com 

um estilo de programa que dialogava com o espectador.  

Aronchi (2004, p. 111) explica que, “o público vibrava com a programação 

humorística transmitida pela TV Rio, onde o programa A praça da alegria e Não durma no 

ponto estiveram em grande evidência nessa época, eternizando nomes como Ronald Golias e 

Manoel Nóbrega.”  

 
 
Os formatos aplicados ao humor na TV seguem vários estilos, de tradicionais, 
como os de auditório, aos mais ousados, como documentários e entrevistas. Os 
profissionais do humor brasileiro são parte da história do gênero. Moacir Franco, 
Ronald Golias, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias ( os Trapalhões), Chico Anísio, Jô 
Soares, quase todos tiveram programas com seus nomes. Era uma forma da 
emissora divulgar o programa, que vem num formato de sucesso já conhecido. 
(ARONCHI, 2004, P. 114) 

 

  O reconhecimento da importância do programa de humor pelas emissoras já é 

comprovado e crescente. Tanto que Aronchi exemplifica em sua pesquisa que “a rede Globo, 

apesar de dedicar somente 4% de sua programação para o humor, ainda assim é a rede que 

mais investe no gênero.” A preferência por entretenimento é audaciosa, os telespectadores 

dedicam o seu tempo para a televisão como forma de lazer, encontrando muitas vezes em 

programas de entretenimento um suporte para sua diversão. Mas o encontro do espectador e a 

televisão podem ir mais além da satisfação pelo estímulo gerado, ampliando o sentimento de 

pertencimento através da identificação. 

 

A televisão, como sempre dizemos, é o espelho da sociedade, se ela é o espelho, isso 
significa que a sociedade se vê- no sentido mais forte do pronome reflexivo- através 
da televisão, que esta lhe apresenta uma representação de si mesma. E ao fazer a 
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sociedade refletir-se a televisão cria não somente uma imagem, e uma representação, 
mas oferece um laço a todos aqueles que existem simultaneamente. (WOLTON, 
1996, p.124) 

 

 Entrelaçados a realidade proposta pela televisão, os telespectadores fazem com que 

uma realidade pós-televisão exista, estreitando laços tanto com o meio midiático quanto com 

outros semelhantes. É possível que esses semelhantes compartilhem ou divirjam em suas 

opiniões, a partir do que assistem, reafirmando seus valores, suas culturas, suas afirmações 

diante da vida.  

Muitos programas televisivos humorísticos já trataram de assuntos ligados à realidade 

de um local, uma região. Aquilo que serve como um lugar comum, adquirido histórico-

culturalmente, passa a ser motivo de risos e deboches.  

No quadro do baiano, do Chico Anysio Show, o comediante brincava muito com as 

características estereotipada do cidadão baiano, fazendo um deboche à figura do cantor 

Caetano Veloso, que falava arrastado, comia acarajé e a preguiça seria a marca registrada. O 

engraçado estaria em pensar que aquele baiano existe e tem características que se assemelham 

com a realidade de todos que moram na Bahia. Por mais que a verdade não seja fiel à 

representação do humorista, o fato de o telespectador enxergar essa caricatura do brasileiro, 

que possui características parecidas ou não com as suas, faz com que o exagero torne-se 

hilário. 

 As abordagens feitas pelos comediantes na televisão têm em sua essência 

características similares a outros meios de comunicação. O humorista de programas 

televisivos utiliza-se de uma comunicação que envolve deboche, ironia, representação do 

cotidiano, preconceito, entre outros.  Segundo Molossi (2008, p.3), que desenvolveu uma 

análise do Domingão do Faustão, programa exibido pela Rede Globo, aos Domingos à tarde: 

 

 

Ao mesmo tempo em que intitula mulheres acima do peso como “tribufus”, Faustão 
apresenta beldades da televisão brasileira, exaltando suas qualidades físicas e 
psicológicas. E enquanto ironiza o dia-a-dia do brasileiro, dizendo que resta a ele 
passar a domingo deitado frente à TV, agüentando sua sogra, Faustão exibe viagens 
e atividades várias realizadas por essas celebridades. Dessa forma, o apresentador 
personifica o deboche à própria sociedade que o assiste. 
 

 Percebemos que, na citação, Molossi fala sobre as diferenças apresentadas pelo que a 

imagem televisiva tenta transmitir e os comentários debochados do apresentador quando se 

refere ao público não presencial. O deboche é uma técnica da comicidade, como já vimos nos 

capítulos anteriores, e para que ele exista, é necessário que outra pessoa seja ridicularizada. 
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Essas ridicularizações têm o propósito de animar, fazer rir e, nesse segmento midiático, é 

usado descomedidamente.  

 Temos o exemplo também do Programa do Jô, e o entrevistador Jô Soares que iremos 

analisar neste trabalho, junto a suas estratégias de interação, e o uso da comicidade como a 

principal estratégia. Jô Soares transita num panorama muito similar aos outros apresentadores 

e humoristas apresentados até o momento. O apresentador Jô Soares abusa da sua inteligência, 

preparo e principalmente da sua “língua afiada” (popular). O humorista, muitas vezes, 

humilha seu entrevistado, sua produção, principalmente o garçom chileno Alex, que aparece 

em quase todos os quadros do programa. Mas diferente do apresentador Faustão, ele jamais 

brinca com o telespectador, ironizando sua realidade, nem tampouco usando um palavreado 

ofensivo. Sua relação com o telespectador é de cumplicidade e boa educação. 

 

 

Na televisão para simular o contato íntimo com o espectador, a função fática tem 
que se apoiar na família como o grupo receptor necessário. É bom esclarecer: o que 
importa não é este ou aquele membro da família em particular (a mãe por exemplo), 
mas a família como idéia, em sua instituição, onde predominam relações primárias, 
do tipo cara a cara ( terminologia de Cooley)  e princípios morais específicos. 
(SODRÉ, 1977, p.57)     
                                                                             

 
Observando o Programa do Jô, é possível perceber o estreitamento de sua relação com 

o público externo, o espectador aguarda pelo “beijo do gordo” no final do programa, assim 

como as piadas são direcionadas a esse público não presencial.  

  Para Aronchi (2004, p.96), “O formato de programa de auditório, utilizado pelo 

apresentador Jô Soares, determina o espaço cenográfico necessário para essa produção: palco 

e platéia ou no espaço destinado ao apresentador.” É comum o público participar de jogos e 

brincadeiras na plateia ou no espaço destinado ao apresentador. 

 O programa de auditório faz parte da categoria entretenimento da televisão e assim 

como o programa exclusivamente humorístico surgiu no rádio, partiu para a televisão com as 

mesmas características. Muitos nomes foram consagrados nesse formato de programa, entre 

eles estão o apresentador Chacrinha, Dercy Gonçalvez, Moacyr Franco, Hebe Camargo, etc. 

“No programa do Chacrinha, o apresentador explorava as técnicas de corte de imagem 

rápidas aliadas a um ritmo alucinante, que fizeram escola e influenciaram o gênero no 

Brasil.”(Aronchi, 2004, p.94). O mesmo autor também explica: 

 

A buzina do chacrinha, na TV bandeirantes (...) não deixa de ser uma novidade de 
linguagem- e uma novidade de significação. Aberlardo “chacrinha” Barbosa é o 
nosso primeiro grande palhaço autenticamente televisual. Ele não é palhaço de 
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circo na televisão, não: ele é o palhaço da televisão, aquele que soube somar rádio, 
a praça pública, a multidão, o circo e o teatro de variedade para obter o espetáculo 
televisual único em todo mundo (p. 94). 

 

 O espetáculo circense encenado por Chacrinha explorava um estilo em que o calor 

humano, o contato com o público era muito direto, explorando a função de animador, 

recriando o espaço de palhaçadas direcionadas ao público, na forma de variedades. 

 Citamos também o humor na televisão, num formato que poderíamos até chamar de 

inovador, o encontro do telejornal com o entretenimento. O programa Pânico na TV que está 

no ar desde 2003, sendo exibido aos Domingos na Rede TV, possui as características na sua 

estrutura, de um telejornal como qualquer outro. O Pânico na TV, também tem sua versão em 

rádio, com o nome de o Pânico, e é veiculado pela rádio Jovem Pan.  

 Para Gomes (2008, p.4), “O programa Pânico na TV é altamente híbrido, misturando 

elementos dos programas de auditório, de humorísticos tradicionais (esquetes), de programas 

de colunismo social e até mesmo do jornalismo. A definição pelo gênero humorístico nasce 

do que parece ser a proposta central do Pânico na TV: fazer rir” 

  A utilização da paródia e ironia é a linguagem que fica mais clara na composição do 

programa. 

 

Assim, e como exemplo, se dissermos que determinado quadro do Pânico na TV 
parodia o TV Fama16 ironicamente, temos também que procurar para onde o efeito 
satírico aponta. No caso, acreditamos que seja para a nossa necessidade 
compartilhada socialmente de reverenciar figuras famosas, acompanhando até 
mesmo acontecimentos insignificantes em suas vidas. (GOMES, 2008, p.11) 
 
 

O estilo de sátira do cotidiano e deboche está presente em quase todo o programa, que 

conta com entrevistadores que, na busca por um fato inédito sobre as celebridades, não 

medem esforços, correndo muitas vezes atrás das suas vítimas (celebridades). A característica 

de reportagem que remete ao telejornalismo faz com que o programa fique ainda mais 

interessante, pois a ideia de que algo será desvendado, descoberto, está presente nas investidas 

cômicas dos repórteres do Pânico na TV. A imitação e caracterização também acontecem em 

que personagens são copiados e satirizados. Celebridades como o apresentador Sílvio Santos 

são fielmente reproduzidas, e seus traços proporcionalmente exagerados para geral o humor. 

O concorrente direto desse estilo de programa de humor é o CQC ( Custe o que Custar) que 

também possui um estilo semelhante ao Pânico só que, ao invés de parodiar as celebridades 

da televisão, ele determina suas sátiras num campo social mais sério, como a política vigente 

no país. Gutmann (2008, p. 4) assim define o programa Custe o Que Custar:  
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O programa se coloca como um produtivo propósito para discutir essa questão 
porque sua pretensão é justamente abusar das referências dos dois campos. 
Ancorado por Marcelo Tas, pioneiro do “jornalismo escracho” com o personagem-
repórter Ernesto Varela, Rafinha Bastos e Marco Luque, conhecidos dos circuitos 
de comédia stand-up e do teatro, o programa semanal recorre a estratégias e tom 
humorísticos para construir relatos sobre acontecimentos do campo cultural, 
econômico, social e, principalmente, político. 
 

 Além do modo irônico que o programa discute coberturas feitas pela grande imprensa, 

a ridicularização de personalidades públicas, o programa CQC também faz uma analogia ao 

cinema Hollywoodiano. Com o uso de óculos escuros e roupas pretas, os apresentadores 

remetem aos personagens do Filme MIB- homens de preto. 

 

 

Também é explícita a inspiração em outro campeão de bilheterias, a trilogia Missão 
Impossível, resultado da série de espionagem sobre as aventuras de um grupo de 
agentes secretos do governo americano. A vinheta de abertura insere os três âncoras 
em um cenário virtual que simula um território escuso por onde eles abrem portas e 
passam por diferentes vãos, como se ultrapassassem territórios, fronteiras, 
obstáculos para cumprir a sua “missão”: “revelar o lado avesso da notícia 
(GUTMANN, 2008, p. 5) 
. 

 Os programas de humor direcionados aos adultos são muito variados e, em grande 

parte trabalham em suas abordagens problemas sociais, econômicos, culturais, utilizando a 

fórmula do deboche e sátira com muita frequência. Alguns programas como CQC, Programa 

do Jô, Casseta e Planeta possuem o humor inteligente (popular). Para que o telespectador 

ache graça, precisa estar minimamente informado com as questões sociais da atualidade.  

Discutir questões sérias com uso do bom humor pode afinal facilitar a compreensão do 

telespectador?   

Para Alberti (1999, p. 32), “O importante não seria o riso ou o risível constituírem um 

espaço de transgressão ou subversão da norma, mas pressuporem o estabelecimento de um 

nível metacomunicativo, ou de frame, no interior do qual tudo que se passa é jogo.” O jogo 

que definimos como uma fuga de questões reflexivas, que compreende problemas de ordem 

social. O humor parece servir como esse instrumento que lapida as preocupações como 

assuntos pesados e trágicos do dia a dia.  

 Os programas infantis também possuem o formato humorístico, despertando a atenção 

desse público mirim, porém muito exigente. Nos tempos atuais e com a variedade de 

programação destinada ao público infantil, é difícil que uma criança se contente apenas com 

programas de televisão aberta, a curiosidade e busca por inovação fazem com que o controle 
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remoto não fique mais nas mãos dos adultos. “Os espetáculos circenses foram os primeiros a 

pular na telinha (...) em 1953, a TV Paulista teve a iniciativa de apresentar aos seus 

telespectadores um programa num formato de circo, (...) o circo arrelia, que atraiu forte 

interesse do público infantil.” (ARONCHI, 2004, p.114). A apresentação de programas como 

Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, Vila Sésamo e Castelo RÁ TIM BUM 

marcaram o gênero infantil e servem como inspiração para muitos outros programas atuais.  O 

estilo circense também está presente no programa do Didi. Nesse programa, o espetáculo de 

palhaçadas e piruetas remete o telespectador ao cenário do circo, com situações clássicas da 

comédia circense, como o balde de tinta que cai na cabeça do transeunte.  

 A constatação de que muitos programas televisivos de humor levam o nome do 

apresentador, como o Programa do Didi (Renato Aragão), demonstra a super valorização e 

centralização desses programas no personagem principal. É inevitável percebermos que esses 

ícones do humor televisivo são antes de comunicadores, grandes celebridades.  

 

  No palco contemporâneo, o espetáculo em cartaz é a vida. Os ingressos na 
bilheteria dão direito a entrar na intimidade dos atores, formar alteridades e 
idealizar heróis, mas a platéia não está satisfeita e quer ela mesma encenar o 
espetáculo. E na esquizofrenia de ser ao mesmo tempo personagem e espectadora, 
ela tenta ler o letreiro em néon que anuncia o título da obra: realidade. (PENA, 
2002, p.1) 

 

 Esse jogo de super valorização do personagem encenado na televisão acaba por 

estimular também uma aceitação de todos os tipos de desvalorização dos princípios, é o que 

intensifica o poder gerado pelos comunicadores de programas de humor. Tanto Jô Soares, 

Chico Anysio, Faustão, etc, são exemplos desse fenômeno.   

Outros quadros humorísticos carregados de mensagens negativas podem ser 

observados em outros tipos de espetáculos. Como a peça de teatro que viajou o Brasil, 

levando a comédia para um número mais seleto de público. Com o nome de Terça Insana, a 

peça com vários monólogos foi disponibilizada na internet no site de relacionamento youtube.  

Os monólogos tratam basicamente das deformidades sociais, encenando a miséria, o 

preconceito racial, as representações sociais, enfatizando sempre o deboche as camadas 

menos favorecidas. Sejam estas morais, financeiras, raciais, a utilização do humor de forma 

agressiva, apesar de chocar, leva o público ao delírio, ao ápice do prazer proporcionado pelo 

riso.  

 Delpoio (2008, p.38) apresenta a teoria de Propp que discorre sobre essa manifestação 

humana. 
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Propp afirma que o riso ocorre diante dos defeitos humanos, em especial, defeitos 
revelados de modo brusco e surpreendente. Para o autor, só é possível rir das falhas 
quando elas são mesquinhas, pequenas. Os grandes defeitos humanos seriam 
objetos exclusivos do drama, da tragédia. Para admitir o terrível no campo cômico, 
Propp apela para a noção de grotesco. É tênue, em alguns casos a diferença entre 
comédia e tragédia, pois há zonas de similitudes entre os dois gêneros.  
 
 

 Exemplificar os defeitos humanos como tema para uma piada, durante uma conversa 

entre um programa de entrevista, pode parecer natural, visto que cada indivíduo também está 

brincando de apontar o que não lhe agrada no seu semelhante. E apontamos que essa técnica é 

vastamente utilizada, dando viabilidade a uma cumplicidade entre aqueles que observam o 

acontecimento.  

O apresentador Jô Soares se engrandece no palco, quando seu auditório presencial 

vibra depois de uma piada de humor negro. No próximo capítulo,  abordaremos sobre o 

gênero televisivo em seu formato de Talk Show. Iremos destacar suas características, origem e 

particularidades associadas ao humor. 
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2. PARTE II- O PROGRAMA DO JÔ 

 
 
 
2.1. Humor no Talk Show 
 
 
Iniciamos este capítulo fazendo algumas considerações sobre as possíveis articulações 

entre o humor com o gênero talk show. Fazemos este caminho visando mostrar como o humor 

se manifesta de fato na TV e, principalmente, em um dos seus mais complexos gêneros, o talk 

show, uma espécie de infoentretenimento.  

O programa de Talk Show iniciou no Brasil com o programa de Silveira Sampaio na 

década de 60 e mais tarde com show de Ferreira Neto no final dos anos 70. Somente em 1988 

foi que Jô Soares surgiria com o um programa que mais se aproxima com o que entendemos 

como o formato de Talk Show. No caso desse gênero televisivo, o formato que o define é de 

entrevista, com o uso do humor. São poucos os programas considerados Talk Show no 

universo televisivo. São eles Programa do Jô (Globo); David Letterman (programa americano 

retransmitido pela GNT); Oprah Winfrey Show (programa americano retransmitido pela 

GNT); e, discutivelmente, Marília Gabriela (GNT). 

  Atualmente, o Programa do Jô é exibido pela emissora da Rede Globo e possui o 

formato mais próximo do modelo norte-americano de Talk Show. Nesse caso, o show é o foco 

principal nas entrevistas, que dispõem de uma variedade de recursos para tornar o espetáculo 

mais interessante.  

 

Tanto o gênero Talk Show quanto o gênero entrevista representam o triunfo da 
personalidade do apresentador, que tem a tarefa de manter o clima do programa em 
alta, qualquer que seja o assunto ou entrevistado. Deve contar sempre com uma 
equipe de produção primorosa, que acompanhe todos os momentos da entrevista e 
passe para o apresentador as informações e dicas e necessárias para manter a 
conversa interessante. (ARONCHI, 2004, p.137) 

 

 As características de um programa de auditório como se enquadra o formato televisivo 

pesquisado é definido também como “uma nova modalidade de espetáculo de palco” 

(MIRA,1995, p.125). Segundo Mira, o programa de auditório é uma adaptação para a 

televisão do espetáculo circense, onde podemos constatar algumas exibições de palco que 

aproximam o espectador da atividade de picadeiro. Além do protagonista que se parece com o 
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palhaço, nas suas encenações e movimentos de palco, todos os shows que acontecem 

paralelamente às entrevistas também lembram muito as atividades circenses. Rosário (2008, 

p.3) concorda com essa afirmação explicando que:  

 
 
O talk show traz bem presente essa configuração, tanto pela presença da platéia, 
como pelo uso do cenário, que lembra um ambiente cotidiano, e pela presença de 
um apresentador icônico, fazendo tudo se aproximar da encenação de atores num 
palco. 

 
 Para Bolognesi (2003, p.176), “o corpo do palhaço é a base de sua interpretação, 

trabalhando com roteiros básicos, gerais e esquemáticos, que se modifica de acordo com a 

interação da platéia, o palhaço procura adaptar-se as situações.” Isso nos leva a observar que o 

desempenho central do apresentador de talk show se assemelha muito com o desenvolvimento 

cênico do palhaço.  Por exemplo, quando o mesmo tenta agradar a plateia, contando uma 

piada ou um comentário jocoso, aguardando a reação dos ouvintes para seguir sua 

performance.  

Lembramos então a afirmação de Bergson quanto à necessidade de um riso coletivo, 

em que ele afirma que todo riso é um riso em grupo. E, para tanto, a presença do auditório no 

programa de talk show torna-se essencial para que o trabalho de animador se concretize. 

Entendemos que a contribuição da produção e músicos amplia as possibilidades do jogo de 

palavras e comentários que produzam a sensação de um grande espetáculo.  

 A música seguida de bom humor, um cenário descontraído com convidados 

que encontram um espaço para brincar, contar histórias engraçadas e falar de assuntos sérios 

fazem do Talk Show um programa televisivo com peculiaridades. Um espetáculo que atrai a 

audiência de públicos de diversas faixas etárias e condições sociais. As presenças de 

celebridades do mundo artístico também atraem muito a atenção do espectador, que se utiliza 

da curiosidade do entrevistador para também entender o que se passa na vida desses 

personagens sociais.  

 
 
Na Grécia, por exemplo, a essência do herói estava ligada aos conceitos de areté e 
timé. O termo areté tem relação etimológica com o grego aristeúen, que significa 
ser o mais notável. Sua utilização mais freqüente está ligada à essência do herói, ou 
seja, às habilidades e atitudes que o diferenciam dos outros mortais. (PENA, 2002, 
p.3) 
 

 

 A fórmula do humor, durante uma entrevista, destaca a habilidade talvez mais peculiar 

do apresentador de talk show Jô Soares, um desempenho adquirido após muito trabalho 
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direcionado a programas do gênero e que lhe deram o reconhecimento necessário para ser 

considerado uma celebridade. O que veremos durante o gênero televisivo, muitas vezes, é 

uma grande bajulação na entrevista de ambas as partes.  

A especulação por assuntos da vida íntima das celebridades entrevistadas no programa 

de Talk show são feitas de uma forma menos agressiva que outros programas de entrevista, já 

que o próprio apresentador também é uma figura popular e reconhecida no mundo artístico.  

Podemos observar uma celebridade manifestar admiração pelo apresentador icônico 

durante a entrevista. A intimidade que se estabelece com seus convidados, durante a 

entrevista, faz com que o telespectador tenha a sensação de participar de uma conversa 

informal, a mesma que está acostumado em sua vida. Analisando esse programa, Silva (2009, 

p. 10) diz que “Essa ênfase na vida privada fica nítida quando o mediador inicia a conversa 

demandando do entrevistado um bate-papo sobre algo pessoal, construindo para ele uma 

posição de amigo íntimo”.   

Essa relação pode ser observada na postura do apresentador, que está sempre muito 

próximo do entrevistado, muitas vezes, pegando na mão do mesmo durante a entrevista. O 

início do programa também é marcado por essa sensação de intimidade e proximidade. 

Quando ocorre sua abertura, Jô Soares faz seu primeiro contato direcionando sua fala ao 

telespectador, convidando-o a participar do show. No final, o mesmo acontece quando o 

apresentador se despede mandando um beijo para o público externo. Isso indica uma 

manifestação de carinho por parte do apresentador. Jô Soares faz um movimento com o braço 

direito, enviando um beijo para o público, artifício que também já foi utilizado pela 

apresentadora Xuxa Meneguel no seu programa. O diálogo com o telespectador é alternado e 

aparece em todas as entrevistas e outros eventos. Para Duarte (2004, p.77), 

 

A televisão dos anos 80/90, a neotelevisão6, deslocou a ênfase para a performace, 

mas não qualquer performace. São os programas de auditório, os magazines, os talk 

shows que acolhem e apresentam o cidadão comum, é verdade, mas sob o comando 

de um apresentador com atributos altamente performáticos.  

Nessa perspectiva, isso vai ao encontro do que já apresentamos nos capítulos sobre o 

humor e comunicação, ou seja, o corpo representa muito de nossa fala, nossas intenções. Vale 

lembrar que, segundo Flora Davis, (1979) quando tratamos da mensagem corporal isolada, o 

                                                 
6 A neotelevisão para a autora, introduzida nos anos 80/90, é uma TV espelho, caracterizando-se pela 
apresentação de um grande número de programas de auditório e jogos. Ela confere acesso a um público sem 
méritos particulares; seu intento é colocar no ar o cidadão comum vestido negligentemente e falando de forma 
coloquial. 
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ato de inclinar o corpo durante uma conversa representa interesse pelo assunto. Enquanto que, 

quando cruzamos os braços, estamos demonstrando desinteresse e negação, em relação ao que 

estamos tratando.  

Pensando nessa teoria simples e dedutiva, o desempenho do apresentador de talk show, 

durante a entrevista, possui um cuidado relacionado a essa compreensão corporal. Raramente 

se vê tanto David Letterman quanto Jô Soares demonstrarem essa falta de disposição em 

relação a um entrevistado ou ao público externo. No caso de Jô, a forma dele posicionar o 

corpo, na hora de uma pergunta, mostra o quanto transparece interesse, partindo da 

observação de Flora.  A habilidade do apresentador em questionar os entrevistados, dinâmica 

atrelada ao talento, em manter um bom diálogo, também transita pelo campo do jornalismo. 

Podemos perceber essa característica nas abordagens em relação a assuntos polêmicos, de 

interesse público e pela própria busca pela verdade em perguntas instigantes e até 

constrangedoras. O Talk Show, inicialmente, tinha como base um formato bem mais formal e 

informativo, em que o entretenimento parecia dispensável as demandas da época. 

  

Em 1956 a 1968, os talk shows vivenciaram a fase do “debate cortês”,cuja 
finalidade era educar a população. Para isso, políticos, representantes de 
organizações, jornalistas e professores compartilhavam seu conhecimento a fim de 
ampliar o repertório cultural da audiência. (SILVA, 2009, p.2) 

 

Silva complementa, falando das mudanças do gênero sofridas após a influência da 

stand-up comedy, gênero teatral no qual o apresentador conta piadas para o público atuando 

como comediante. Após esse período, o papel de apresentador pareceu crescer de forma muito 

significativa, traçando um perfil bem menos imparcial e modificando totalmente a estrutura 

do programa. A presença de um auditório participante também afinou a semelhança com o 

gênero teatral americano, afastando o Talk Show do que se compreende como jornalismo. 

 

 
É o campo jornalístico, portanto, que procura legitimar-se socialmente como um 
“neoentretenimento”,buscando desassociar de sua linguagem qualquer relação com 
o entretenimento. No entanto, nas hibridações dos gêneros televisivos, os 
programas de talk show não se apartam completamente dos aspectos do campo 
jornalístico, sobretudo no Brasil, em que o surgimento dos programas de talk show, 
em especial do Jô Soares Onze e Meia, está associado a um período de transição 
em que a sociedade demandava dos produtos culturais aprofundamento das 
informações e diversão. ( SILVA ,2009, p.4) 
 
 

É possível, como exemplo, ver o apresentador Jô Soares falar de assuntos muitos 
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sérios durante o programa, visto que, na maioria das vezes, a informação tem o complemento 

do humor. O programa inclusive criou um quadro que é conhecido como as Meninas do Jô, 

que ocupam uma posição de destaque no programa, tendo exclusividade todas as quartas-

feiras, semanalmente, onde uma bancada é colocada especialmente para a realização do 

debate. Neste quadro, observamos que o papel de apresentador se torna bem similar a de um 

mediador, com algumas particularidades do entretenimento. O debate gira em torno de 

questões sérias de interesse público, enfocando, principalmente, a economia e política do país.  

As convidadas são jornalistas em atividade que expõem suas opiniões a respeito de 

assuntos factuais, trazendo ao programa informações inéditas sobre os bastidores da política e 

economia, participando também dos comentários satíricos e deboches a situação do país.  

O formato de talk show, nesse caso, adapta-se a um estilo bem mais jornalístico onde 

não existe a participação de shows ou quadros de humor. Durante o programa vídeos são 

exibidos onde políticos cometem erros.  E Jô e as jornalistas fazem as críticas após suas 

exibições.  Também são debatidas as notícias sobre política ou economia e que estão 

causando polêmica no país. O apresentador e as meninas explicam então os acontecimentos e 

debatem sobre fatos que ainda não foram divulgados pelas mídias tradicionais. E com o foco 

direcionado para esses temas mais específicos, o mediador e as “meninas do Jô” parecem ter 

mais tempo para aprofundar os assuntos e satirizar os escândalos políticos. Tanto as meninas 

quanto o Jô Soares expressam seu repúdio aos corruptos e todos os atos ilícitos cometidos por 

eles, dando a sensação ao telespectador de que ele não está sozinho, pois servem de porta 

vozes do público insatisfeito.   

 

 

O debate realizado no quadro as Meninas do Jô consiste na publicização de um 
conjunto de fatos, que, divulgados na rotina do telejornal, adquirem um sentido mais 
mecânico e talvez pouco digestivo. Através dos “jogos de linguagem”, que se 
alternam entre o riso e siso, as mesas redondas realizadas no Programa do Jô, em 
meio à sátira, ao chiste e à piada, vão decifrando as tramas do cotidiano nacional e 
debatendo as falcatruas dos políticos profissionais. (PAIVA, p.3) 

 
Conforme podemos notar, ao comentarmos as relações do humor no talk show, já 

introduzimos algumas referências empíricas, inclusive parte delas está relacionada com o 

programa, que é o objeto do meu trabalho. Trataremos em seguida  sobre a história do 

programa do Jô no Brasil, seus formatos, suas vinhetas, a estrutura e suas mudanças desde sua 

primeira veiculação. É importante também falarmos sobre a história do apresentador Jô 

Soares, sua evolução na TV, sua formação artística e cômica.  
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2.2.  Histórico do “Programa do Jô”  
 
 
 Neste momento, vamos contar um pouco da história do nosso objeto de pesquisa o 

programa de Talk Show “Programa do Jô” – apresentado por Jô Soares, onde o personagem 

humorístico “Jô” será nosso foco principal, pois é através dele que iremos traçar as principais 

estratégias de interação, que são desenvolvidas no decorrer do programa. A história de Jô 

Soares também será explorada, pois possui uma grande relevância dentro de nosso estudo, que 

trabalha a interação dele, dando ênfase ao humor gerado pelo apresentador e sua comunicação 

com os demais elementos do programa.  

 O Programa do Jô iniciou sua história na televisão com outro nome, quando ele foi 

estruturado inicialmente foi chamado de Jô onze e meia. O programa que foi exibido pela 

primeira vez no dia 16 de Agosto de 1988, era transmitido na Emissora SBT (Sistema 

Brasileiro de Comunicação) e apesar de ter o nome que sugestionava seu horário, era 

veiculado muito mais tarde, normalmente iniciava na madrugada. Conforme o site do 

Programa do Jô ( programa atual da Globo): 

 

Os entrevistados da estréia foram o governador de Santa Catarina, Esperidião 
Amin, uma candidata a vereadora por São Paulo, Makerley Reis, considerada a 
“Cicciolina brasileira”, e o navegador Amyr Klink, que havia completado a 
travessia do Oceano Atlântico. 

  

 Durante os 11 anos em que o programa ficou no ar pela emissora SBT, de segunda a 

sexta, somou 2.039 programas, num total de 6.927 entrevistas, onde figuras muito importantes 

foram entrevistadas, como ministros, governadores e presidentes e cidadãos comuns.Com um 

formato de programa de Talk Show, o programa televisivo foi inspirado em  programas 

americanos como Late Show with David Letterman  ou The tonight Show with Jay Leno.  

 

 

 Talk Show é obviamente uma forma de a televisão transmitir uma conversa e 
precisa de dois ingredientes: casualidade e espontaneidade. O talk Show combina 
com algumas das principais qualidades de outros gêneros dramáticos de sucesso: 
intimidade emocional e um pouco de bom humor. Sua versatilidade permite passar 
do musical para o jornalismo, da política para o esporte. (ARONCHI, p.137)  
 

 A versatilidade de comunicação desenvolvida pelo apresentador Jô Soares é muito 

peculiar, segundo pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, em Abril de 2002, o Programa 

do Jô como é conhecido atualmente, possui um tempo de diálogo do apresentador muito 

maior do que outros programas de televisão, como por exemplo, o programa de entrevistas 
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Marília Gabriela( Rede TV) ou o próprio Talk Show que inspirou o programa do Jô, o Late 

Show with David Letterman. 

 

 

Jô discorre por 44,4% do tempo de suas entrevistas. Seus convidados comparecem 
com 55,6%. A cronometragem, feita pela Folha entre2 e 5 de abril, semana de 
reestreia do ‘Programa do Jô’ na Globo, não contabilizou a abertura, as piadas no 
início de cada bloco nem os musicais.Comparado a seus colegas de ‘talk shows’ 
diários, Jô fala bem mais. Marília Gabriela (Rede TV!, 23h) monopoliza 28% das 
conversas e onorte-americano David Letterman (GNT, 22h), 28,2% (FINOTTI, 
2002). 

 

  Quanto à semelhança do programa do Jô com o programa de David Letterman, 

podemos dizer que ele foi se parecendo mais, a medida que o programa foi incorporando o 

formato talk Show. Segundo o colunista André Luis Sens, do jornal online TH News7, o Jô 

Onze e Meia nasceu com um cenário minimalista, onde era composto pela cor azul e uns 

nuaces de luz. A vinheta de abertura, intervalos e fechamento do programa também foi 

modificada durante a evolução do programa.  

 

(FIGURA-1) 

 

 Em 1988, o Jô Onze e meia as vinhetas possuíam um caráter minimalista como 

descreve o jornalista André Sens, lembrando muito as formas de Wassily Kandinsky, com 

cores básicas, a vinheta tinha a forma de um despertador. O que explica André Sens 

comentarista do Jornal Online TH NEWS:  

 

                                                 
7  Site: http://www.telehistoria.com.br/thnews/colunas_integra.asp?id=2834 

http://televisual.files.wordpress.com/2008/08/logo_jo_onzeemeia.jpg�
http://collecta.blogspot.com/2007/08/kandinsky-obra-da-razo-e-da-emoo.html
http://www.telehistoria.com.br/thnews/colunas_integra.asp?id=2834
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E a frase inicial do programa Jô Onze e meia que o identificava ainda não existia. 
“Ela era representada pelos ponteiros localizados sobre a letra “O”. Essas 
referências menos populares obviamente mostravam a busca da emissora por um 
público mais elitizado e diferenciado, o que acabou em parte acontecendo. 
 

 Para Silva (2009, p.2), “a consolidação do Talk Show no cenário televisivo, se deu de 

maneira gradual, a partir de relações que se estabeleciam entre gênero e sociedade” e que 

incluíam as modificações na política, tecnologia, cultura e de novas demandas geradas pelo 

público. Isso nos aproxima de uma associação das mudanças ocorridas no programa do Jô a 

essas necessidades de adaptação aliadas à opinião do telespectador e principalmente pela 

adaptação de um produto norte americano a uma cultura nacional brasileira.  

Uma das características de adaptação do programa ao cenário brasileiro seriam os 

convidados, que conforme o formato de talk show varia de celebridades, políticos e pessoas 

comuns, e no último caso, as pessoas que não possuem a notoriedade de uma celebridade 

carregam em si características das regiões brasileiras e dão ao programa essa sensação de 

proximidade com valores locais. Cada entrevistado, seja ele desconhecido ou não, passa por 

uma entrevista onde fatos do seu dia a dia são investigados pelo apresentador. Ainda no SBT 

uma das atrações principais eram as entrevistas internacionais feitas através de um telão, onde 

ele entrevistou algumas das pessoas mais importantes do século, como Bill Gates e Mikhail 

Gorbachov. 

   Em 1988, o cenário do programa Jô Onze e meia possuía uma bancada com cores 

escuras onde o apresentador ficava sentado durante a entrevista e duas poltronas, também de 

cores similares aos da bancada. Os entrevistados se posicionavam sentados no momento da 

entrevista. Como podemos analisar no quadro abaixo, onde o primeiro quadro (acima à  

esquerda) é do programa do SBT (1988) Jô Onze e meia, já no segundo quadro (acima à 

direita) ,o programa ainda permanecia na emissora SBT e, em 1997, sofria algumas alterações 

devido à contribuição da computação gráfica, o talk show apresentava imagens de edifícios 

com janelas iluminadas por luzes de apartamento e nuances de corpos escuros sobrepostos. A 

estrutura do palco também se modifica, com um visual mais moderno e cores mais claras. Já 

no quadro à esquerda (abaixo) foi quando o SBT ,em 1999, sofreu transformações em toda 

sua programação e o programa se popularizou ganhando mais cores e iluminação. Percebemos 

que a poltrona dos convidados também ficou mais clara (azul claro) e a bancada ficou mais 

arredondada e metálica dando a sensação de que o apresentador está mais íntimo do 
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convidado pela proximidade. “Depois de mais de 10 anos no Sistema Brasileiro de Televisão, 

Jô Soares e boa parte de sua equipe passou, no ano 2000, a fazer parte da programação da 

Rede Globo” explica o jornalista André Sens em sua coluna no TH NEWS online.  Ele 

começou na Globo especificamente no dia 3 de Abril de 2000 e entrevistaria aquele que não 

dava entrevistas, o dono e fundador da emissora, Dr. Roberto Marinho. 

E o programa incorporou o estilo Globo de ser, onde o cenário se modificou 

novamente e se aproximou ainda mais do modelo de talk show americano, com imagens da 

cidade de São Paulo ao fundo. As cores que predominavam agora são o dourado e o preto, 

deixando de lado as cores mais fortes do programa Jô Onze e meia do SBT (Sistema 

Brasileiro de Televisão) e com o nome de Programa do Jô. Na emissora Rede Globo, Jô 

Soares tentou manter sua fórmula de entrevistas com pessoas de diversas esferas sociais. E 

segundo suas palavras, o humorista diz nunca ter deixado seu lado humorístico de ser. “É um 

humor diferente, mas está sempre presente nas minhas entrevistas, nos meus comentários”, 

explica Jô Soares. O quadro abaixo mostra a evolução do programa: 

 

 

(FIGURA-2) 

No primeiro quadro, percebemos que existem poucas cores e um pano de fundo mais 

discreto, o que destacava muito mais a figura do apresentador. Já no segundo quadro, no SBT, 

as cores estão mais fortes, a bancada já está com um formato mais moderno e chamativo. 

Aparecem nuances da cidade no fundo da bancada. No terceiro e quarto quadro, o prata na 

http://televisual.files.wordpress.com/2008/08/cenarios_jo.jpg�
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bancada é implantado, e ao fundo há foto aérea da cidade de São Paulo.  No último quadro, na 

Emissora Globo, a cor azul da bancada e poltrona desaparecem por completo, aderindo a 

cores pastéis, mais escuras e o prateado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

2.2.1.  Biografia de Jô Soares  

  

 José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, o consagrado apresentador de 

Talk Show brasileiro, tem como sua marca pessoal um beijo, que ele denominou como o 

“beijo do Gordo”, outra característica marcante é sua personalidade autêntica e espirituosa. Jô 

Soares nasceu dia 16 de janeiro de1938, vindo de uma família bem sucedida, viveu a infância 

nos EUA e Europa, com seus pais. Quando seu pai perdeu todo o dinheiro na bolsa de valores, 

José teve que voltar ao Brasil, onde desfrutou de uma vida artística invejável, atuando em 

várias áreas e obtendo sucesso em todas. Antes de ingressar na vida 

artística, Jô Soares queria seguir a carreira de diplomata, como o pai.  

Com uma inteligência afinada e uma grande facilidade de expor suas 

idéias, o menino burguês da alta sociedade, explorou seu talento 

artístico e ficou conhecido mundialmente. Quando criança ele já se 

destacava entre os amigos e turma de colégio pelo seu jeito expansivo e 

a satisfação em contar seus casos e piadas.  

 O bom humor só foi sendo lapidado em suas várias atuações como humorista. Em 

1958, Jô Soares fez sua primeira aparição na televisão, e foi desempenhando a função de 

humorista que o atual apresentador de Talk Show, começou sua carreira de sucessos na 

Televisão Brasileira. Ele estreou nos programas "Noite de Gala" e "TV Mistério", que tinham 

a participação de Tônia Carreiro, Paulo Autran e Adolfo Celi, ambos transmitidos pela TV 

Rio.  

 Passado somente um ano, Jô Soares já estava escrevendo e atuando para programas 

humorísticos, mas em outra emissora, a TV Continental. O humorista, na mesma época, 

também fez participações no Grande Teatro da TV Tupi. Conforme o site8 do Programa do 

Jô, a história do apresentador foi muito marcada pelas atuações humorísticas. 

                                                

 

De 1961 a 1970 Jô Soares foi da equipe da TV Record. Nesse período trabalhou 
como comediante e autor de diversos programas como "La Reuve Chic", "Jô 
Show", "Praça da Alegria" e "Quadra de Azes". Em março de 1967, Jô Soares 
estreava a frente de um dos maiores sucessos da TV brasileira de todos os tempos: 
"Família Trapo". Exibido todos os domingos até 1971, o programa era escrito por 
Jô, Carlos Alberto Nóbrega e estrelado por Otelo Zeloni, Renata Fronzi, Ricardo 
Corte-Real, Cidinha Campos e Ronald Golias. Mais tarde, Jô Soares passou a fazer 
parte do elenco interpretando o mordomo. 

 
8 Site do “Programa do Jô”: http://programadojo.globo.com/  
 

javascript:abreland('popups/pop44.htm','4')�
http://programadojo.globo.com/
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 Já em 1970, o humorista passou a fazer parte do quadro de funcionários da emissora 

Rede Globo atuando e escrevendo para os programas humorísticos "Faça Humor Não Faça 

Guerra", "Satiricon", "Globo Gente", "O Planeta dos Homens" e "Viva o Gordo". Depois de 

17 anos trabalhando na Globo, Jô Soares estreou em 1988 no programa “Veja o Gordo” na 

SBT.  

 Sem dúvida o programa humorístico de maior sucesso em que Jô Soares atuou, foi o 

programa “Viva o Gordo”, que foi veiculado pela primeira vez, no dia 9 de Março de 1981, às 

21h10 na Globo. O “Viva o Gordo” foi o primeiro programa próprio de Jô, resultado de sua 

competência e talento. E durante o programa humorístico, Jô Soares interpretou vários 

personagens, alguns mais importantes, como: 

 

Inspirado nos super heróis das histórias em quadrinhos, o Capitão Gay é um dos 
mais famosos personagens de Jô Soares. Com uniforme cor-de-rosa, enfeitado de 
estrelinhas brilhantes, e o bordão “Cansei!”, o Capitão Gay resolvia os problemas 
que “nenhum homem e nenhuma mulher podiam resolver”. Sempre acompanhado 
de seu ajudante Carlos Sueli (Eliezer Motta), filho da Mulher Aranha com o 
Homem Mosca. O sucesso dele foi tanto que o “Hino do Capitão Gay” foi lançado 
em compacto. O Reizinho também figura na lista dos mais populares. Criado para a 
estréia do programa, ele ficou no ar durante anos seguidos, sempre às voltas com os 
problemas do reino, com os sábios conselhos da Eminência (Eliezer Motta) e com 
as gafes do Bobo da Corte (Flávio Migliaccio). E no final de sua carreira, o 
Reizinho apareceu desempregado na fila do INSS. (site do programa do Jô) 

 

 Durante os sete anos de programa, muitos foram os personagens interpretados por Jô, 

como Alice no País da maravilhas que inocente achava o máximo as amargas notícias do 

governo. Também ficou muito conhecido em 1985, o General, um militar que tinha passado 

muitos governos em coma e sempre que sabia de uma notícia atual, gritava para os médicos: 

Me tira o tubo! Me tira o tubo!. Durante sua carreira humorística, Jô Soares interpretou mais 

de 300 personagens.  

 O homem elegante que aprecia ouvir Jazz, fumar um bom charuto cubano e abusa da 

gravata borboleta em seu atual programa de Talk Show, Programa do Jô, também é um 

cinéfilo assumido, que além de apreciar a arte cinematográfica, também já fez parte dela. Jô 

Soares durante sua história participou atuando em vários longas metragens. São eles: 

“Compadecida”, de Ariano Suassuna, "Passeio sob o Arco-Íris", de Guilherme Figueredo; 

"Oscar", de Claude Magnier; "Os Rinocerontes", de Yonesco; "O Casamento do Sr. 
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Mississipi", de Dürrenmatt; "Os 30 Milhões do Americano", de Gladiator Labiche; e "Tudo 

no Escuro", de Peter Schaffer. 

  Mas além de atuar em filmes, Jô também dirigiu e produziu alguns longas- metragens. 

Seu começo no cinema e na vida artística aconteceu em 1958, aos 20 anos com o filme "O 

Homem do Sputnik", dirigido por Carlos Manga, em que contracenou com o grande ator 

Oscarito, e o filme virou uma das chanchadas de maior sucesso da época.  Também atuou em 

outros filmes na mesma época, como "Tudo Legal" (1960), de Victor Lima; "A Mulher de 

Todos", de Rogério Sganzerla; "Cidade Oculta", de Chico Botelho; "A Coisa", de José 

Agripino de Paula. Em 1975, Jô Soares também foi roteirista, diretor e co-produtor do filme 

“O pai do povo”, uma comédia. 

  O bom humor pode ser considerado um traço pessoal do Jô Soares e todos os seus 

trabalhos artísticos. A veia dramática e cômica do ator não fez parte somente do mercado 

áudio-visual, o artista participou de peças teatrais de muito sucesso, escreveu livros e pintou 

quadros. A vida teatral sempre acompanhou sua dinâmica atuação na televisão, e serviu como 

inspiração para o desempenho no palco. “Menos de um ano após sua estréia no cinema - e 

conseqüentemente na carreira artística - Jô Soares subia nos palcos cariocas com a peça "A 

Compadecida", de Ariano Suassuna” explica o site do programa do Jô. Ele atuou ainda em 

peças teatrais como: Passeio sob o Arco-Íris", de Guilherme Figueredo; "Oscar", de Claude 

Magnier; "Os Rinocerontes", de Yonesco; "O Casamento do Sr. Mississipi", de Dürrenmatt; 

"Os 30 Milhões do Americano", de Gladiator Labiche; e "Tudo no Escuro", de Peter Schaffer. 

E conforme seu site: 

Como em tudo que faz, entrou de cabeça no mundo teatral. Jô Soares dirigiu nove 
espetáculos, entre eles: “Os 7 gatinhos, “Romeu e Julieta”, “O Estranho Casal e 
“Oh Carol”. Isso sem contar com seus seis espetáculos solos. Dirigiu e atuou 
também em "A Feira do Adultério", definida por ele como "seis peças em um ato", 
na qual assina o texto em conjunto com Bráulio Pedroso, Ziraldo, Armando Costa, 
Paulo Pontes, João Bettencourt e Lauro César Muniz. 

 

 Em 1995, José Eugênio Soares mostraria que seu talento era surpreendente, enquanto 

todos estavam acostumados com suas atuações, direções e sua veia cômica irresistível, ele 

lançou seu primeiro livro Xangô de Baker Street, um romance que deixava clara a sua 

inteligência e bagagem cultural muito acima da média. O livro fez parte da lista dos mais 

vendidos da época e foi um sucesso internacional, sendo vendido em países como Espanha, 
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Grécia, Portugal, Argentina e Japão. Mas sua aparição inesperada no mundo literário, na 

verdade já era um pouco esperada pelos fãs de Jô Soares, já que na sua história o ingresso 

literário se deu muito antes do primeiro livro lançado.  

Em 1994 ele lançou “A copa que ninguém viu e a Que não queremos lembrar”, 

comentando as copa de 1950 e 1954. E Jô já havia lançado "O Astronauta sem Regime", 

coletânea de crônicas de humor publicadas no jornal "O Globo" e "O Humor nos Tempos de 

Collor", com Luís Fernando Veríssimo e Millôr Fernandes, uma coleção de artigos de humor 

político. Apenas três anos depois do sucesso do Romance Xangô de Baker Street, em 1998, o 

livro “Quem matou Getúlio Vargas” foi lançado repetindo o sucesso de vendas, e ocupou a 

listas dos mais vendidos se mantendo até hoje como um dos mais lidos no Brasil. Também foi 

sucesso em mais cinco países. Apesar de sua pouca contribuição para a literatura brasileira, Jô 

nunca deixou de escrever, atualmente ele contribui para o roteiro do seu programa de Talk 

Show “Programa do Jô”.   

 O escritor, artista de palcos e telas também se fez presente nas exposições artísticas, aí  

o reconhecimento pelas suas produções manuais vieram em grande estilo. Apesar de auto-

didata, Jô Soares foi elogiado por nomes consagrados da pintura como Pietro Maria Bardi e 

Mario Schemberg. E seu estilo artístico fez com que recebesse premiações nos salões de 

Campinas em 1967 e 68. Jô ainda participou de várias exposições, entre elas a 9ª Bienal de 

São Paulo. Suas pinturas sempre tiveram influência da Art- Pop, e não escondem o humor 

intrínseco.  

 A partir do dia 16 de Agosto de 1988, Jô Soares passou a ter exclusividade em um tipo 

de programa na televisão, desempenhando o papel de apresentador de Talk Show no programa 

Jô Onze e Meia, exibido na SBT, permanecendo na emissora por 11 anos. Após o término do 

contrato com a SBT, Jô assinaria contrato com a Globo novamente, estreando o Programa do 

Jô, um Talk Show similar ao anterior e se mantendo até o ano atual de 2009. Conhecemos um 

pouco mais da vida desse artista consagrado, que conseguiu ser completo na visão de muitos 

admiradores, que experimentou um pouco de tudo e soube dar seu melhor em tudo que 

explorou profissionalmente. Ele mesmo se define quando o assunto é ser um artista. “O artista 

tem várias maneiras de se expressar e deve, se possível, expressar-se em todas elas" diz Jô 

Soares. Tentaremos entender, em seguida, como seu programa é estruturado, como são 

pensados os objetos e equipe de produção, assim como todos os detalhes que compõem o 

programa do Jô.  
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2.3 Características gerais sobre a natureza do Programa do Jô 

  
 

 O programa do Jô passou por algumas mudanças desde sua estreia até o presente 

momento, do ponto de vista de sua estrutura, entre eles a inserção de alguns quadros e a 

própria descontração do apresentador na abertura e entre um bloco e outro. O que determina 

como um programa com um diferencial a outros programas de entrevistas é o fato de unir o 

humor a informação. O telespectador sente essa dinâmica como uma constante do programa. 

Algumas pautas são pobres e não estão de acordo com os acontecimentos de maior relevância 

do país e do mundo.  

O programa parece enfatizar o que está vendendo no país, como as próprias 

celebridades que são entrevistadas sempre acompanham a temporalidade da preferência 

pública. E é exatamente nesses blocos, que é possível perceber o esforço de uma equipe bem 

afinada e a postura de um apresentador experiente que é capaz de reverter momentos que 

seriam de constrangimento, para uma conversa coloquial que não acrescenta, mas diverte. 

Assim como a pluralidade da escolha de entrevistados também apresentam respostas a muitas 

perguntas que não são abordadas em outros programas. Atualmente o programa do Jô é 

veiculado pela emissora Rede Globo, no horário que varia da meia noite e meia e uma hora da 

madrugada.  

 O Talk Show Programa do Jô é dividido em cinco blocos, onde três deles são xclusivos 

para a realização das entrevistas. Antes do início do programa, acontece uma curta chamada 

feita pelo próprio Jô Soares no intervalo entre último jornal da noite e seu programa. Durante 

esse momento, ele fala quem serão seus entrevistados da noite, e conclui dizendo que espera 

pelos telespectadores logo mais para assistirem seu programa. Nesse momento, ele já está 

sentado na bancada e tem ao fundo a foto panorâmica da cidade de São Paulo. Como descreve 

Rosário (2008, p.6):  

 

 

Como interpretar, porém, no Programa do Jô, por exemplo, as chamadas que 
remetem a um programa ao vivo, se esse não é transmitido em tempo real? Uma 
dessas chamadas, diferentemente do que ocorria até 2007, se dá durante a exibição 
do Jornal da Globo, mostrando Jô no estúdio, aparentemente com a platéia (pois 
não há planos que contextualizem, apenas áudio) e ele anuncia seus convidados, 
que aparecem em outros planos no exterior do estúdio, como se estivessem 
chegando à emissora. A mudança de formato dessas chamadas não mais remete a 
um programa ao vivo, como ocorreu por vários anos. No método que a produção do 
programa utiliza agora, evidencia-se um programa gravado. 
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 Trata-se com certeza de um programa gravado, que tem suas gravações realizadas três 

vezes por semana, na segunda, terça e quarta das 15h as 15h30min e tanto os entrevistados 

quanto as pessoas que compõem o auditório já estão devidamente pré-selecionadas e 

agendadas para o dia das gravações. Para fazer parte do programa são chamados alunos de 

cursos de Inglês, Universidades do país, convidados da produção, pessoas que tem seu nome 

na lista de espera ou contratados pela produção para participar.  

 

 
(FIGURA-3. Do auditório aguardando o inicio do programa) 

 

 

A estrutura do Programa do Jô é uma mistura de programa de entrevistas, 

entretenimento e porque não dizer um programa de humor que se utiliza da linguagem do riso 

para tratar sobre os assuntos em voga no país e no mundo. Mais conhecido como gênero 

televisivo Talk Show que proporciona ao programa o grande diferencial de outros programas 

de entrevista, onde conta com um auditório presencial, e convidados pré-selecionados pela 

produção do programa. A relação que se estabelece entre as partes é de descontração. Já no 

inicio do programa, podemos perceber o caráter cômico para tratar de qualquer tipo de 

assunto. 

 Geralmente, o primeiro momento de aparição do apresentador Jô Soares é marcado 

pela chegada do apresentador caminhando em frente à bancada, ao som do jazz do grupo 

conhecido como sexteto (permanente do programa). Em seguida, a música cessa com a ordem 

do apresentador. Após Jô passa a fazer a leitura de e-mails que internautas mandam ao 

programa, contando piadas, matérias bizarras e textos engraçados. E posteriormente o 

programa vira um espetáculo ou show, dependendo do entrevistado da noite. Geralmente 

quando “artistas” são entrevistados pelo Jô, eles se apresentam no início ou final do programa. 

Ou nos dois momentos.  
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 Existem três palcos para apresentações, que ficam localizados, ao lado direito do 

apresentador, atrás do auditório e na parte anterior a bancada do apresentador.  

 O palco que fica na parte anterior a bancada é reservado para entrevistas exclusivas, 

para destaque de algum convidado ou para mostrar algo ou alguém que se relacione ao 

entrevistado. O cenário conta com um telão que está disposto também no pano de fundo do 

cenário e é utilizado ocasionalmente, sendo determinado seu uso a partir da necessidade 

gerada pela entrevista. Geralmente o telão é utilizado para mostrar fotos dos convidados e 

vídeos que o apresentador anuncia e logo após a exibição faz um comentário. As fotos 

geralmente são exibidas em um determinado momento da entrevista onde o próprio Jô 

determina, comentando com o entrevistado que gostaria de ver suas fotos. Nesse momento, a 

produção é avisada ao vivo.  

 

 

((FIGURA 4. Jô- com um número maior de entrevistadas) 

 

 O entrevistado senta ao lado do apresentador, numa poltrona grande (com cerca de 

cinco lugares), que está ligada diretamente à bancada, no ângulo e enquadramento dado na 

hora da entrevista, parece ser uma só estrutura. Na mesa do apresentador, ficam alguns papéis 

da produção, um suporte para livros de plástico transparente, e as canecas, que possuem a 

logomarca do programa, e são conhecidas como canecas do Jô. Existe um mistério sobre o 

conteúdo servido nas canecas. Os próprios convidados escolhem muitas vezes o que vão 

beber, mas a caneca do Jô Soares contém alguma bebida que nunca pode ser revelada ao 

público, contribuindo para brincadeiras sobre ela. 
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(FIGURA- 5. Na entrevista estão sempre presente “as canecas do Jô”) 

 

 

O formato do Programa do Jô faz referência marcada ao seuestilo sofisticado e ao 
mesmo tempo descontraído, apontados no cenário que remete a uma bela imagem 
da cidade de São Paulo à noite, na presença do Sexteto (banda musical), que toca 
preferencialmente jazz, no figurino do apresentador, comumente composto por 
gravata borboleta, e até mesmo na atuação de um ajudante de palco, que incorpora 
um garçom. O programa também remete ao espetáculo pela performance de Jô – 
que dança, conta piadas, conversa com a platéia –, pela presença da platéia e de 
cantores e bandas convidadas.( ROSÁRIO, 2008, p.14) 
 
 

 A plateia, assim como os convidados presentes se posicionam a frente do 

apresentador, em cadeiras que são divididas por um corredor por onde músicos e atores 

muitas vezes encenam seu espetáculo. Os entrevistados ocupam as primeiras fileiras do 

auditório, onde ficam também seus empresários, amigos e família que, de vez em quando, são 

citados pelo apresentador, durante a entrevista. Os grupos de universitários e pertencentes a 

cursos ficam localizados ao fundo do auditório, divididos por grupos que representam sua 

origem. Na parte central, estão pessoas que se candidatam a participar do programa e 

convidados da produção.  

Alguns dos entrevistados aparecem depois da entrevista e, em alguns momentos, o 

humorista conta com a participação deles para debater os assuntos posteriores a sua entrevista. 

Conforme foi citado no texto sobre o humor nas relações, é comum que o deboche seja usado 

frequentemente para expandir o humor. Percebemos isso com muita frequência nos diálogos 

do Jô Soares com seus entrevistados, onde muitas vezes as celebridades permitem parecer 

ridículos diante de um grande público em favor do bom andamento da entrevista e da resposta 

positiva do público. Bergson (2007, p.12) concorda, dizendo que a insensibilidade é uma 

aliada da comicidade, (...) e quando estamos diante de outras pessoas buscamos então formas 

de desvalorização para a exaltação do riso, daquilo que se faz risível.  
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Essa constatação justifica, de certa forma, a relação estabelecida pelo comediante no 

palco. A resposta do auditório é muito imediata, fechando o ciclo de uma boa piada, ela ganha 

vida quando obtém uma resposta presencial e efetiva: o riso. Algumas dessas respostas são 

inclusive aproveitadas para virar marcas do programa, como uma risada esquisita e 

extremamente alta de um participante do auditório. A gargalhada chamou a atenção de todos 

presentes, e Jô fez com que aquele ouvinte passe a foco das atenções. A risada é gravada, e 

em alguns momentos reproduzida como um hilário comportamento do público. Isso acontece 

com maior frequência quando se trata do membro “Bira” do grupo sexteto, permanente do 

programa. O músico costuma rir de forma descontraída e muito alta, reafirmando a 

comicidade gerada pela entrevista.  

 

 

 

((FIGURA- 6. Jô Soares dança com o grupo “Sexteto”) 

 

 Inclusive o apresentador tem por hábito alimentar essa participação do sexteto, que 

além de contribuir com músicas, vinhetas de abertura e encerramento, também são alvos de 

piadas reproduzidas durante os diálogos e em alguns momentos chegam a encenar por 

comando do humorista Jô.  

 

 

No Programa do Jô, há a criação de uma “situação comunicativa concreta” que 
corrobora com essa perspectiva, na medida em que posiciona o telespectador como 
se estivesse em um espetáculo cômico. É pela partilha de uma experiência exterior 
à cena televisiva que o talk show comandado por Jô Soares cria um contexto 
comunicativo no qual a posição do telespectador é de participante de um show de 
comédia.  (SILVA, 2009, p.7)  
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 Para que haja essa cumplicidade no público presente, muitas vezes, o apresentador 

conversa com ele como se ele fizesse mesmo parte do espetáculo televisivo, gerando a 

sensação de intimidade e acordo, aguardando muitas vezes a interjeição “ahh” no final de uma 

entrevista que tem como significado a certeza de uma entrevista bem sucedida. As presenças 

de imagens da equipe de produção igualmente fazem parte do programa. Como o diretor que 

está dentro de sua sala, em um local suspenso à esquerda do apresentador, acima da porta por 

onde circulam câmeras, cabos-men, e outros profissionais.  

Em algumas ocasiões, o diretor é chamado e parabenizado por um feito ou 

simplesmente questionado por um suposto “erro”. Também existe uma relação que representa 

a boa relação entre as partes. A posição de celebridade reservada ao Jô Soares também conta 

com um apoio utilizado com frequência, que é o garçom chileno Alex. Ele tem por função 

servir o Jô e seus convidados, dando amparo às necessidades de palco, que vão desde levar 

um presente ao apresentador, até servir sua caneca e do entrevistado. Alex participa do 

programa como um aliado da comicidade proposta, - Um exemplo do diálogo firmado entre o 

apresentador e o garçom -“Alex! Você não entendeu o que ele falou, porque lá no Chile não 

tem isso, né?” Em meio a risos ele responde negativamente,- Não Sr. Jô!   

Apontando os erros do garçom, ele proporciona uma relação de brincadeira e garante o 

bom humor. Manifestação que Freud (1974, p.166), explica “que o chiste inocente tem como 

intenção uma ambiciosa vontade de mostrar sua inteligência, exibir-se, um instinto que pode 

ser comparado ao exibicionismo no campo sexual.” A necessidade do reconhecimento pessoal 

fica bem clara durante essa relação do apresentador e produção. A última palavra sempre é a 

do apresentador, que geralmente encerra fazendo algum tipo de piadinha ou constatação, que 

pode ou não, apresentar constrangimentos.   

Além do programa televisivo, “O programa do Jô” também possui um site na internet, 

onde várias informações a respeito do apresentador estão disponíveis. O site fica hospedado 

no site da Globo onde possui uma página, com vários ícones e  direcionamentos a assuntos 

relacionados ao programa e ao apresentador. 

 A foto de Jô Soares fica no pano de fundo do site e disponível também para download 

dos visitantes. Os ícones são em grande parte sobre ele e falam a respeito de seus gostos 

pessoais e sua história nos vários segmentos profissionais que atuou. Como exemplo, temos 

um ícone que tem como título, charutos. Ele direciona a um texto que comenta os tipos de 

charutos preferidos pelo apresentador, um texto bem elaborado que possui inclusive 

informações sobre o produto, e dicas do apresentador. 
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 O mesmo acontece no ícone literatura. O texto que é disponibilizado fala sobre as 

preferências de Jô Soares em relação a literatura, assim como os livros que ele acha 

indispensável na vida de um bom leitor. No ícone música, o investimento na informação é 

grande, tornando o texto o maior exposto no site. Nele é contada toda a história do Jazz, estilo 

musical preferido do humorista, incluindo datas importantes e nomes de grandes músicos que 

foram considerados marcos na história do gênero. Também é contada as ramificações do Jazz, 

como o Be Bop ou Cool jazz.  

O texto sobre “o estilo musical” de Jô é encerrado com o que o apresentador está 

escutando atualmente como nomes como: Dianne Schuur, Helen Merrill, Ernestine Anderson, 

Diana Krall, Chet Baker, entre outros.  

Neste capítulo, buscamos compreender a estrutura do Programa do Jô, onde cada 

elemento compõe o espetáculo televisivo, abordando questões diversas em que o humor 

aparece aliado à informação. Podemos perceber que cada elemento que pertence ao programa 

ocupa um papel importante que o caracteriza com o gênero Talk Show. 

Entretanto, será na parte seguinte que detalharei com mais cuidados certas 

características deste talk show, relacionadas com suas estratégias de interação, pontuando 

alguns elementos importantes que identificam o apresentador Jô soares em sua fachada e suas 

representações no desenvolvimento das entrevistas. 
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3. PARTE III- PROGRAMA DO JÔ E SUAS FORMAS DE INTERAÇÕES 
 
 
3.1- A fachada (o apresentador)  

 

   

Este capítulo visa descrever as estratégias de interação do programa, que se constituem no 

objeto da presente monografia. Nas partes anteriores partimos do geral, conceituando humor 

relacionando- o com a televisão, para depois discutir o conceito no âmago do talk show, e em 

seguida apresentar aspectos históricos do nosso objeto.  

Nesta parte, focamos o programa, pois é a partir do seu formato, da sua dinâmica, das 

suas interações e seu funcionamento que será possível entender as estratégias e formas de 

interação. Portanto, tomamos como objeto, emissões do programa que foram apresentadas. 

  A partir daí, realizamos operações de análises descritas seguir. Este trabalho,  portanto, 

tem o caráter descritivo observacional, passeando nas estruturas do programa e recuperando 

suas marcas, objetivando chegar a compreensão da sua filosofia e dos seus possíveis efeitos. 

Para tanto, começamos apresentando alguns conceitos que serão úteis e pelo qual utilizaremos 

para as análises do programa de talk Show Jô Soares.  

Para começar, iremos comentar alguns conceitos acerca da interação social, seus 

estudiosos e sua relação com o meio televisivo. Alguns apontamentos nos guiam na busca da 

compreensão das linguagens como as análises de indicativos de interação social, que incluem 

em suas considerações questões sobre o comportamento humano, as estratégias de interação, 

os contratos faciais, entre outros.  

Para falarmos de comportamento, teremos de lembrar que essa análise, no campo de 

pesquisa em comunicação, surgiu dentro do que pode ser reconhecido como “a nova 

comunicação”. Como sugere o antropólogo Ray Birdwhistell (p. 14, 1998), “Não nos 

comunicamos, participamos da comunicação”. Expressava a comunicação não como um ato 

individual e sim como uma instituição social. Considerando que o ator social não se comunica 

somente pelas palavras, mas sim através de gestos, olhares, silêncio, etc...  

Essas pesquisas foram iniciadas pela escola de Palo Alto, como descreveria Winkin 

(1998) ao destacar uma concepção orquestral da comunicação. Faziam parte do grupo de 

estudo e pesquisa que ficou conhecido como “colégio invisível”, na década de 50, os 

pesquisadores G. Bateson, Ray Birdwhistell, Erving Goffman D. Jackson e E. T. Hall.  
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Eles foram consagrados por suas inovadoras percepções da comunicação humana. Mais 

tarde, outros estudiosos seguiram pelo mesmo caminho. Podemos citar nomes como A. 

Scheflen , P. Watzlawick, e S. Sigman.  

Para falar de comunicação e interação tentaremos compreender um pouco do que seria o 

comportamento social e sua significação simbólica. “Onde o comportamento tende a 

representar bem mais do que sua própria ocorrência”, como descreve Burton (1998, p. 97).  

Compreende-se que o comportamento para existir não estará ligado somente à vontade 

isolada de uma pessoa em representar suas experiências, e sim a todos os elementos sociais. 

Explicando mais claramente, um indivíduo quando manifesta seu comportamento diante outro 

indivíduo, expressa a compreensão de si mesmo aliada à interpretação que faz da outra 

pessoa. Leva-se em consideração muito a significação simbólica aplicada a tudo que vemos 

ou percebemos. Mas é essencial pensarmos a partir dessa teoria que para que isso aconteça é 

necessário que haja disposição dos participantes em partilhar suas experiências através de 

gestos ou palavras. 

 Luckmann e Berger (1980, p.98) desenvolveram análise sobre as funções dos signos na 

experiência cotidiana. Afirmam que “toda a interação social esta baseada no contato face- a- 

face.” “Frente a intensa presença e concretude do “aqui e agora”, criamos significados 

simbólicos através da própria sucessão de signos e reações reflexivas que espelham nossas 

orientações e reações individuais”( Luckmann e Berger, 1980, p. 98). O que eles traduzem 

explicando que toda a interação social parte da interação pessoal com o mundo á volta, da 

subjetividade, da linguagem verbal e não verbal. 

 

 

Vejo-o sorrir, depois reagir a um franzir de sobrancelha da minha parte, trancando 
seu sorriso, sorrindo novamente ao verificar que eu sorrio, e assim por diante. Toda 
a expressão minha é a ele dirigida, e vice versa, esta reciprocidade de atos 
expressivos é simultaneamente acessível tanto a  mim quanto a ele. Isto significa que 
no contato face a face o, a subjetividade do outro é a mim acessível através de um 
limite máximo de sintomas. ( LUCKMANN e BERGER,1980 ,p.102) 

 

 O que de fato não pode ser considerado como regra, porque a pessoa com quem estamos 

nos relacionando pode estar sorrindo disfarçadamente, quando de fato não lhe agrada fazer 

isso.   O que se tenta explicar nessa teoria é que o contato face- a- face é a forma de 

aproximação mais eficaz de um ser humano do outro e suas subjetividades.   Luckmann e 

Berger também explicam que “para que o outro pudesse mesmo nos conhecer no contato face- 

a- face, seria necessário nos despirmos das nossas experiências espontâneas e concentrar- nos 

em nós mesmos.” Como minha reflexão está intrinsecamente ligada à atitude que o outro tem 
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comigo, então as minhas reações podem ser consideradas como um “espelho” das atitudes do 

outro. 

Para Erving Goffman (1980, p.158), que escreve sobre os “contratos faciais”, “a interação 

se dá especialmente pelos olhos, pela forma como eles permanecem, ou se desviam, pelo 

comportamento ocular é possível analisar também o comportamento humano.”  

Goffman (1980, p.156) da mesma forma nos explica que existe nessa relação de olhares, o 

que ele chama de “desatenção cordial”, que poderia ser tanto o olhar de desprezo, quanto o 

olhar não pessoal, destinado a tudo que consideramos inferior em nossa sociedade. O olhar é 

considerado o primeiro contato de um indivíduo com outro. Não podemos esquecer que cada 

cultura possui suas peculiaridades em relação ao olhar e o que ele representa.  Tentaremos 

identificar esses sinais e outros, na análise do programa do Jô, onde o mais importante é 

percebermos as expressões dos atores sociais que compõem esse espetáculo televisivo.  

 Erving Goffman (2005) determina ainda a “representação social” que seria o desempenho 

do ator nas relações sociais. É de grande importância tratarmos dessa abordagem para 

conhecermos melhor nosso objeto de estudo.  

Para o autor, na “representação social”, podemos identificar o “cinismo”, que seria quando 

o indivíduo não crê na própria atuação, ou de outro modo, ele aponta “o sincero” que é 

quando o “ator social” acredita na própria atuação. Entendemos que, dependendo da 

representação do ator, obteremos uma variação em sua segurança pessoal e seu 

desenvolvimento nas encenações.  

 

 

Venho usando o termo representação para me referir a toda a atividade de um 
individuo que se passa num período caracterizado por uma presença continua diante 
de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. 
Será conveniente denominar “a fachada”  a parte do desempenho do individuo que 
funciona regularmente de forma geral e fixa com fim de definir a situação para os 
que observam a representação. (GOFFMAN, 2005, p. 29)         
 
                                                                                   

A fachada é a denominação para o desempenho do indivíduo de forma geral ou 

específica. E ela pode ser intencional ou inconsciente e faz parte da representação do 

individuo na sociedade. O que podemos entender com a teoria é que tudo que vemos no 

cenário de um indivíduo, sua casa, suas roupas, seu sotaque, sua forma de falar e agir podem 

ser considerados parte da sua fachada.  

O que o autor nos exemplifica é que o cenário seria parte da “fachada” e que o 

indivíduo e suas características seriam parte do que ele denomina “fachada pessoal”.  
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Goffman (2005, p.29) ainda salienta, que essa fachada pode ser dividida em “aparência” e 

“maneira”. Onde a aparência seria o status do ator, a condição temporária que ele 

desempenha, como por exemplo, sua profissão. E no segundo caso, descreveria a interação 

desse ator, como ele se coloca em uma determinada situação, se ele fala arrogantemente, ou se 

ele se coloca submisso ao seu auditório, esperando assim uma interação de apoio a sua 

iniciativa.  
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3.1.1 A estrutura e a fachada lendo Goffman:  

 

Para começarmos a entender como tais teorias e outras se aplicam ao Programa do Jô, 

temos que pensá-lo em sua estrutura de atores principais e seus apoios e como se constitui o 

espaço desse programa, exibido através do meio televisivo, como já citamos em outros 

capítulos relacionados com suas características.  

Na estrutura do Programa do Jô, o palco é dividido em: Palcos de apoio para shows (A, E 

e F), bancada(B) e poltronas (para convidados), cadeiras para o auditório(D), um elevador (A) 

( saída do apresentador), telões(A), mesas de apoio e todos os equipamentos utilizados pela 

produção. Todos esses espaços são utilizados pela equipe de produção de bastidores. Alguns 

locais são destinados a atores que fazem parte da equipe de apoio, e que permanecem em seus 

cenários durante quase todo o tempo de programa.   

  Tentaremos então compreender um pouco mais dessa estrutura, observando a figura 

(FIGURA-7) abaixo. Nela, podemos ver através das flechas a interação existente entre as 

partes do cenário e a região central, que é a bancada do apresentador (B): 

 

(FIGURA -7) 

 

É possível também percebermos, na imagem aérea do programa, as divisões dessa 

estrutura, conforme analisamos na figurar anterior. Na figura (A) abaixo, aparecem os palcos 
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laterais, e o palco anterior a bancada, o auditório, bancada, poltrona, sexteto e parte da 

produção.  

 
(FIGURA-8- imagem aérea do estúdio) 

 

O programa de Talk show “Programa do Jô”, como já dissemos anteriormente, possui 

cinco blocos, divididos nem sempre com o mesmo tempo de exibição destinado a uma só 

entrevista. Em alguns casos, a entrevista pode até ocupar dois blocos, quando o assunto ou 

personagem entrevistado forem considerados mais importantes que os demais. Acreditamos 

que isso deve ser definido pela equipe de produção e o próprio apresentador, que trabalha 

também com a produção na formulação do roteiro do programa. Nesses blocos, além da 

apresentação dos convidados que ficam sentados nas cadeiras da plateia mais próximas do 

palco, o apresentador também conta piadas, conversa com seu auditório, com os músicos, com 

seu assistente de palco, o garçom Alex, com a equipe de produção e também com o auditório 

não presencial (o telespectador). Sua relação no palco com seus convidados e equipe de apoio 

é muito diferente do que a relação com o auditório não presencial. E o cenário tem uma 

relação bem sintonizada com a própria atuação dos personagens do programa. 

 
 
Primeiro, há um cenário, compreendendo a mobília, a decoração, a disposição física 
e outros elementos de pano de fundo que vão constituir o cenário e os suportes de 
palco para desenrolar a ação humana executada diante, dentro e acima dele. O 
cenário tende a permanecer na mesma posição, geograficamente falando, de modo 
que aqueles que usem determinado cenário como parte de sua representação não 
possam começar a atuação até que tenham colocado no lugar adequado e devam 
terminar a representação ao deixá-lo. (GOFFMAN, 2005, p.29) 

 

Existem algumas exceções em que o cenário permanece junto aos atores, mas são raros os 

casos, conforme explica o autor. No cenário do programa televisivo pesquisado, cada 

elemento que consiste na ambientação do espaço parece estar em harmonia através da 

sofisticação, caracterizando um espaço direcionado a um grande espetáculo, como já falamos 
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no capítulo sobre humor e talk show.  O programa é um show adaptado para um cenário sério 

e elegante, onde é possível entender o desempenho do apresentador como parte dessa 

composição.  

A caracterização do cenário representa uma mistura de cores mais escuras e brilhantes, 

como foi falado no capítulo sobre o histórico do programa, onde a bancada do apresentador 

combina com a poltrona dos convidados, assim como o palco anterior a bancada e todos os 

elementos que dão forma ao cenário. O fundo do cenário mostra a cidade de São Paulo à 

noite, em meio a prédios e luzes, o que pode representar tanto o local onde o programa é 

gravado, como dar a ele a possibilidade de abordar assuntos acerca de um ambiente urbanos, 

com temas factuais, diversos, que remetem a heterogênea cidade grande.   

A banda conhecida como sexteto também é parte do cenário, e é composta por seis 

integrantes que tocam instrumentos de sopro, percussão, teclado e cordas. Os membros do 

sexteto possuem mais de 30 anos de idade, alguns bem mais velhos e se vestem com o 

clássico terno e gravata. Podemos observar que o uniforme deles é similar às vestimentas 

utilizadas pelo apresentador. Na composição do figurino de Jô, destaca-se a gravata borboleta, 

que virou uma marca do apresentador. O adereço representa o seu gosto pessoal incorporado 

ao ambiente de trabalho.  

As roupas do apresentador também demonstram uma grande criatividade e elegância, de 

onde a calça social, terno, camisa e gravata são o uniforme de Jô Soares. O cuidado com a 

combinação e elegância é percebido já que, por mais que se trate de um homem gordo, seria 

impossível enxergá-lo com uma camisa amarrotada, ou aberta, ou seria mesmo difícil de 

perceber de forma pejorativa seu corpo volumoso. Constatamos então que existe uma equipe 

que trabalha na produção visual dele, tentando favorecê-lo e aproximá-lo de seu estilo mais 

elitizado e culturalmente acima da média.   

Todo o estilo que caracteriza um programa aprimorado, também deixa transparecer o 

próprio Jô Soares que desempenha o papel principal do Talk Show. Se pensarmos na 

“fachada” de Goffman (2005) e suas divisões, é possível definir o apresentador em suas 

características como o que o autor chamaria de “fachada pessoal” que diz respeito à 

composição de seu vestuário, as características físicas, os gestos, seu sotaque, etc...  

Na fachada pessoal de Jô Soares, podemos observar que ele é um homem que, apesar de 

ser muito comunicativo em sua representação social, possui uma habilidade diplomática de 

nunca perder a paciência com um convidado, ou surpreender o telespectador com “gestos 

involuntários”, o que diminuiria sua credibilidade com o público observador.  
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Dentro dessas características, podemos também destacar um dos pontos que fazem do Jô 

um apresentador bem engajado a sua fachada pessoal, pois ele vem de uma família bem 

estruturada e financeiramente privilegiada. Como também possui um histórico de viagens ao 

redor do mundo, aprendeu várias línguas, o que facilita a comunicação de fato. O terno, a 

roupa mais clássica, o cabelo e barba condizem então com um histórico de melhores escolas, 

um gosto aprimorado pelo conhecimento e uma boa educação. Isso tudo poderia ser 

considerado uma realidade fidedigna, sem ignorarmos o fato de existir uma produção toda 

específica para caracterizá-lo “o apresentador de talk show”.  

E conforme Goffman (2005, p.31) ainda podemos dividir o que conhecemos por fachada 

através da “maneira” e “aparência”, como já falamos anteriormente. Estaríamos então 

descrevendo sua aparência, tudo que faz com que identifiquemos o Jô Soares como aquele 

apresentador, gordo, clássico, genuinamente brasileiro e que incorpora o papel de 

apresentador de um programa de entretenimento, e não um entrevistador como a maioria de 

nós, erroneamente, o nomeia. A entrevista ocorre durante o programa, mas o entrevistado não 

é a atração principal do espetáculo e sim o apresentador. 

 E todo o cenário, sua composição que remete a um show, também pode nos remeter a 

uma celebridade. No cenário da fachada do “Programa do Jô”, encontramos três palcos que 

são utilizados para shows, sendo que cada um deles se fosse único, seria o suficiente para a 

necessidade do programa. A presença de uma banda, exclusiva para o espetáculo, caracteriza 

também a importância da música, para que haja o desenvolvimento da representação social do 

apresentador, e isso pode ser esclarecido como um ponto em comum entre as duas fachadas, 

já que ele expõe em seu site o gosto pela musica clássica e instrumental.  

O comparecimento de Alex para atender os convidados e o apresentador, pode representar 

o bar, e o garçom é o serviçal que atende aos pedidos e reclamações do apresentador. E que 

também, em determinados momentos participa do espetáculo se submetendo a piadas e 

críticas a seu respeito. O que torna Jô Soares como símbolo de uma classe econômica mais 

elevada, que tem ao seu dispor um serviçal. 

A sensação de entrosamento no palco de entrevistas do talk show é nítida, e tanto o 

apresentador quanto a equipe ou convidados apresentam uma liberdade de brincadeiras e 

espontaneidade. O que caracteriza, muitas vezes, o programa como um espetáculo comparado 

ao cenário circense, como foi citado no capítulo sobre o humor e talk show.  

O apresentador faz ironia e muitas vezes é ironizado pelos próprios convidados, em 

favorecimento a uma entrevista animada, que arranque risadas da plateia e público externo. A 

necessidade que haja uma descontração gerada pelo humor permite que os atores se submetam 
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a situações que são aceitas, em consideração ao bom desenvolvimento da entrevista e 

recepção. 

Algumas frases são parte do roteiro e demonstram a hierarquização da equipe. É possível, 

por exemplo, perceber que, quando o garçom (assistente de palco) faz alguma piada, sempre 

participando com a autorização e pedido do apresentador, ele recebe uma ordem ou é 

ameaçado em tom de brincadeira e descontração. Como já citamos, o diálogo mais 

característico utilizado no dialogo do apresentador e o assistente de palco. Quando o 

apresentador diz- Alex traga o livro do fulano (convidado), o garçom responde: - Já estou 

indo, Sr. Jô! . E então o apresentador insiste: - Alex, este livro já não era para estar aqui! . 

Timidamente o garçom responde novamente:- Era, Sr. Jô. Jô Soares então debocha, dizendo- 

Alex, você já tem um novo emprego em vista? 

O mesmo acontece quando o apresentador se refere ao grupo musical sexteto. Alguns 

deles são chamados com mais frequência pelo apresentador. São eles Bira e Tomati.  

Logo no início do programa, essa sensação de poder e atuação icônica já fica clara. A 

música que o grupo toca na abertura é interrompida por uma ordem,  dada pela mão direita de 

Jô Soares, que com um sinal fecha a mão, como se agarrasse a música e pudesse cessá-la. E 

de fato pode, pois imediatamente a banda para de tocar.  

 

 

          
       (FIGURA-9- Jô começa a sinalizar com a mão)  (FIGURA-10-  Jô fecha a mão e a banda para de tocar)  

 

E possível observar, nesse ato de encerramento da música desenvolvida pela banda, uma 

ação de autoridade vinda do apresentador, mostrando que ele determina alguns pontos de 

mudança do espetáculo.  

Para Goffman (2005, p.195), alguns movimentos da equipe de representação são 

consideradas como ele denomina a “lealdade dramatúrgica”, que determina que “se uma 
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equipe quiser manter a linha de ação que tomou, os companheiros de equipe devem agir como 

se tivessem aceito certas obrigações morais.”  

Assim podemos considerar que certos recuos vindos dos atores sociais, que fazem parte da 

fachada do programa, são necessários para que a posição do ator principal apareça. Jô Soares 

comanda o programa através de combinações que lhe rendem uma determinada autonomia de 

ação, combinada anteriormente com os outros membros da equipe.   

Para entendermos o que essa representação tão determinante do apresentador significa, 

começamos a traçar o que foi chamado de “maneira” por Goffman (2005), que seriam as 

formas de interação de Jô Soares. Como ele representa esse papel dominante durante as 

apresentações do programa e suas entrevistas.  

  Conforme Goffman (2005) existe de fato uma visão idealizada da representação, que 

dá lugar a uma maior aceitação de um indivíduo especificamente.  

 

Assim, quando um  indivíduo se apresenta diante de outros, seu desempenho tenderá 
a incorporar e exemplificar valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até 
realmente mais do que o comportamento do individuo como um todo. (GOFFMAN, 
2005, p. 41)  
 

Agora se pensarmos nos conceitos do humor descritos no capítulo “alguns conceitos do 

humor”, podemos perceber que, além de agregar valores comuns à sociedade, o apresentador 

ícônico possui a facilidade de fazer rir, que lhe garante o status de reconhecimento do seu 

público. Citamos novamente um trecho de Birman (2005, p.8) “(...) O piadista se engrandece, 

infla seu ego, pelo poder que assume e pelo prestígio que conquista diante da sua platéia de 

ouvintes, por ser justamente o catalisador do gozo dos demais (...)” 

Com isso, podemos entender um pouco mais do que significa a personalidade encenada 

por Jô Soares, que conta nas suas entrevistas com um roteiro afinado, sua própria opinião que 

utiliza livremente em alguns casos e é claro a destreza de um humorista que consegue reverter 

situações de baixa através de uma gozação qualquer. 

Para iniciar o programa, o apresentador também incorpora movimentos corporais comuns 

a muitas sociedades, que apontam o padrão de diálogo estabelecido desde o primeiro instante.  

No momento em que Jô Soares começa a anunciar seu entrevistado, sua relação fica 

restrita ao público externo, telespectador, traçando um momento em que a participação dos 

outros membros da equipe de produção não fica explícita. Não quer dizer que ela não esteja 

atuante, pois sabemos que, por de trás da câmera que filma o entrevistador, temos um câmera, 

que esta sendo assessorado por um cabo man, e que por sua vez recebe ordens de uma equipe 

de apoio.  
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Nas figuras abaixo (FIGURAS- 11,12,13 e 14), o apresentador fala sobre o homem que irá 

entrevistar, suas habilidades e feitos. Para explicar quem é essa pessoa que subirá ao palco e 

sentará ao seu lado dentro de instantes, Jô não somente se expressa através de palavras. Ele 

também faz sua enunciação pelo movimento corporal, pela postura e sua interação.  

 

 

                  
(FIGURA-11. ele começa a falar do entrevistado)      (FIGURA-12. ele segue falando do entrevista) 

                  
(FIGURA- 13. Jô Soares chama o entrevistado até o palco)   (FIGURA- 14. encerra a frase reclinando o corpo para trás) 

 

 

Para entendermos a sequência proposta pelo Jô, na apresentação do convidado, 

pensaremos na teoria de Sheflin (1980, p.329), que fala dos “indicadores de unidades”, que 

seriam, “os comportamentos que compõem os programas comunicativos que representam um 

continuo fluxo de eventos.”  

Para o autor, o ato de baixar cabeça, olhos e mãos, significa que se está concluindo uma 

frase ou assunto, enquanto que, no momento que levantamos a cabeça, olhos e mãos, 

estaríamos perguntando algo, e nos mantendo na posição reta estaríamos fazendo a 

manutenção do discurso.   

O que podemos observar, nos quadros acima, é que o apresentador inclina seu corpo para 

frente, ao iniciar a explicação, talvez possuindo um caráter conclusivo, já que não lhe restam 

dúvidas sobre as informações que está discorrendo.  Na segunda imagem, ele volta para a 

posição reta do corpo. Podemos dizer então que está simbolizando a manutenção do que é 



 73

dito, já que a explicação não terminou ali. Já na terceira imagem ele baixa a cabeça, olhos e 

inclina o corpo para frente novamente, e nesse momento de fato ele está concluindo sua 

oração, chamando o entrevistado para o palco. Só quando termina na última palavra, ele volta 

à postura habitual encerrando até que o convidado se encaminhe até ele.   

Nesta etapa, procuramos explicar como se constitui a interação, qual são os mecanismos 

que precisamos observar no andamento do Programa do Jô. Tentamos assim, realizar uma 

breve análise dos sinais emitidos pelo apresentador Jô Soares em interação com sua equipe.  

 No próximo item, procuraremos aprofundar nossas observações sobre o engajamento 

dessa equipe, da interação firmada com ela e das situações analisadas durante o 

desenvolvimento da entrevista.  Tentaremos então aliar as teorias referentes à interação social, 

e o desenvolvimento no trabalho realizado pela equipe de produção.   
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3.2. A Fachada e o fundo (Produção do programa) 

 

Esta seção irá tratar da equipe de produção que atua no desenvolvimento do programa 

do Jô. Abordaremos, nesse sentido, como essa equipe interage com o apresentador, quais são 

principais características dos bastidores do programa. E chamaremos a atenção sobre os tipos 

de interação que são mais evidenciam nesse comportamento de grupo em que a ênfase, antes 

de tudo, é favorecer o ator principal, Jô Soares.  

Falaremos inicialmente da equipe que conhecemos, aqueles personagens que 

contracenam com o apresentador. Podemos chamá-los de “equipe de apoio”.  

São eles o grupo musical Sexteto, Osmar, Derico, Bira, Miltinho, Tomate e Chico 

Oliveira e o garçom que auxilia o Jô Soares, Alexander Rubio, mais conhecido como Alex. 

Esses personagens participam do programa, contribuindo em alguns momentos através do 

diálogo estabelecido entre eles e o apresentador e seus convidados. Em outros momentos, 

podemos observar a interação que existe entre os membros dessa equipe, em que alguns 

também possuem destaque entre os colegas e são mais requisitados pelo apresentador durante 

as entrevistas.  

Como equipe de produção, também estão todos aqueles que trabalham nos bastidores, 

“atrás das câmeras”, produzindo um continuo trabalho que possibilita a exibição do programa 

semanalmente com um roteiro pré-determinado, convidados para a entrevista agendados, um 

auditório presente e todos os requisitos para que o trabalho aconteça.    

O talk show conta com essa equipe numerosa e bem específica, que nas suas funções 

desenvolvem suas atribuições e onde o Jô Soares também fornece seu apoio na produção. Na 

produção de Jornalismo, a responsável é Anne Porlan, na Gerência de produção está Rogério 

Oliveira , os responsáveis pelas reportagens são Caio Franco, Tatiana Rezende e Myrian Clark 

e na Direção Geral  Willen Van Werrelt.  

A cenografia do programa é realizada por João Irênio, o figurino por Júlio Rego, a 

produção de arte é de Regina Reis. Nas câmeras, estão os profissionais Ediberto Ferreira 

Ferraz, Júlio Benvegmi, Airton Aparecido Ferlandes, Sérgio Lopes, Hertz Canhete Pessoa e 

Walter Lobo e na Direção de fotografia Edmundo Tiburcio e Direção de iluminação Jorge de 

Souza. O fotógrafo do talk show é Ricardo Martins, o vídeografismo é de responsabilidade de 

Luiz Fenzi Magnoli. A arte é de Gustavo Duarte, sonoplastia de Souhein Sleman, Danniel 

Costa, Eduardo Pelizário e Marco Coutinho.  
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Na edição estão Iara Petta e André Rodrigues Nery, como assistente de estúdio Kelly 

Cristina Cerazi. Os assistentes de produção são Fábio Lopes do Nascimento, Luciana 

Giacchero, Eliana Rocha, Fábio Osmar e Natália Pinha. A coordenação de produção é de 

Dinho Carvalho Pinto, Márcia Galpern, Marcelo de Oliveira Costa e Lucila Vassimon. E na 

consultoria de textos estão além dos profissionais Max Nunes, Hilton Márquez, Diléa Frate e  

o próprio Jô Soares.  

É importante citarmos toda a equipe porque em alguns momentos será possível 

identificar a presença desses personagens que não são o foco de observação do telepectador.  

A presença do que resolvemos chamar de “equipe de apoio”, (os membros que 

aparecem nas cenas) está presente em diversos momentos, podendo ser utilizada tanto pela 

solicitação do apresentador como através de uma resposta quando o assunto na entrevista 

envolve esse ator diretamente. Alguns membros dessa equipe se destacam, como já falamos, 

com mais frequência que os outros. No caso, observamos a intromissão esporádica do músico 

Bira, que diante de uma piada ou situação engraçada, tende a rir mais alto que a plateia, 

atraindo então, olhares e câmeras. Essa situação é resolvida de forma leal e tranquila pela 

equipe que desenvolve a representação, não alterando a ação proposta pelos outros membros e 

equipe.  

Percebemos então que existe um preparo especial para que cada membro dessa 

“equipe” esteja organizado previamente para desempenham esse papel. Goffman, (2005, 

p.200) sinaliza o que poderíamos comparar a esse comportamento, a “circunspecção 

dramatúrgica”, como um exemplo dessa encenação: 

 

 

Quando a poucos oportunidades de serem visto, as oportunidades para a 
descontração devem ser aproveitadas; quando a poucas oportunidades de serem 
postos a prova, fatos nus podem ser apresentados sob um prisma brilhante. E os 
atores podem representar seus papeis com toda a alma, revestindo-se de completa 
dignidade.  
 

O músico Bira, talvez, seja um dos poucos atores que fazem parte da equipe de 

produção e consegue interagir sem ser convidado a fazê-lo. Sua risada não pode de fato ser 

programada, então quando surge algum evento que a motive, ele o faz. Muitas vezes, fazendo 

o apresentador e entrevistado se desconcentrarem e passar a atenção para ele. Como também, 

em alguns momentos essa manifestação é aproveitada para o diálogo do apresentador, como 

por exemplo, depois da risada o Jô Soares comenta: 
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- Ahh, o Bira está rindo porque sua mãe também é baiana, e ela também conheceu o 

fulano.  

Sempre nessa relação, Jô procura ressaltar a origem étnica do músico, que é um negro 

com cerca de 65 anos. O apresentador utiliza-se do músico, para fazer piadas, que podem sim, 

serem consideradas racistas e com conteúdo preconceituoso. Além de em alguns momentos, o 

apresentador também debocha, com depreciações a respeito da cultura baiana, de caracterizá-

lo como “os que fazem tudo lentamente”, “não gostam de trabalhar”, “vivem sambando o ano 

todo”, entre outras afirmações.  

Na sequência de quadros abaixo, durante a entrevista com a cantora Dhi Ribeiro9, Jô 

comenta (FIGURA-15) que o músico Bira nasceu atrás de uma igreja. Bira (FIGURA-16) diz 

que nasceu mesmo. Jô (FIGURA-17) complementa dizendo que foi feito atrás de outra. Bira 

(FIGURA-18) ri da piada do apresentador.  

 

 

           

(FIGURA-15. Jô conta piada e faz referência a Bira) (FIGURA-16. Bira concorda com Jô, colaborando para a                       

piada) 

           
(FIGURA- 17. Jô segue a piada, brincando sobre a origem do Bira)       (FIGURA-18. Bira ri com a platéia)                         

 

Segundo Goffman (2005, p.199), existe o que ele denomina “disciplina dramatúrgica” 

que ocorre em equipe durante a encenação e uma das suas características, por exemplo, é 

                                                 
9 Entrevista exibida no dia 2/10/2009 no segundo bloco do Programa do Jô. 
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“quando um novo empregado entra na empresa, os outros funcionários tendem a “provocar”, e 

como forma de aceitação do novo integrante. “Aceitar a brincadeira,” nestas condições. E é 

semelhante o que percebemos na relação do Jô Soares com o Bira e os outros membros, em 

que basicamente a equipe não pode ou tem direito de falar nada que comprometa o 

apresentador, como por exemplo, o caso de fazer uma brincadeirinha a seu respeito. Já o 

apresentador é livre para utilizá-los como apoio a suas sátiras e piadas. E eles aceitam os 

comentários do apresentador, rindo e compactuando com suas afirmações, mesmo que elas 

sejam falsas. 

No caso do músico “Bira”, o que Jô soares acaba traçando em sua relação é o que 

George J. Simmons e J.L. Mccall (1980, p.80) definem como “esteriotipagem”:  

 

Tudo leva a crer que todos os seres viventes devem empregar esteriótipos para 
formar categorias e lidar com o fluxo caleidoscópio de eventos a sua volta; 
tampouco podem esperar na expectativa de que todos os fatos sejam captados: 
precisam pré julgar o significado de todo fundamentando-se em alguns signo, devem 
preceder de acordo com essa pequena quantidade de conhecimento.  

  

Compreender que, em favor a comédia e da precisão da rápida relação que existe entre 

eles durante a entrevista, ressaltar signos falsos que dizem respeito a personalidade do músico 

Bira, seria uma saída de apoio a entrevista e um ponto em comum com valores reconhecidos 

pela sociedade.  

E através da troca de olhares também é possível que façamos essa análise de poder e 

dominação, exercida pelo apresentador Jô Soares, em suas interações com a equipe de 

produção. O que Goffman (1980, p.156) chama de “contratos faciais”, “onde o olhar pode 

significar esse encontro durante a interação social numa relação face a face.” Ele exemplifica 

a “desatenção cordial”, como já citamos anteriormente, que diz respeito àquele olhar que não 

firma um contato suficiente para que haja um reconhecimento.   

Esse e outros tipos de olhares são analisados por Goffman (1980), e em alguns 

episódios o tipo de olhar pode representar a capacidade de manutenção da representação do 

ator social. No caso, do garçom Alex, que permanece no cenário do Programa do Jô por 

tempo integral. Podemos observar que, mesmo estando ali à disposição do apresentador e 

entrevistados, suas aparições para o auditório externo (audiência á distância) são muito 

escassas e dependem quase que, exclusivamente, da solicitação do apresentador. Mostraremos 

então, um caso onde o garçom aparece com exclusividade, sem desempenhar a ação de apoio 

as necessidades de Jô Soares. 
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 No quadro abaixo, durante a entrevista com Dionísio da Silva no dia 29/09/2009, 

percebemos que o jogo de câmera privilegia a equipe de apoio, mostrando a encenação do 

músico Chiquinho (FIGURAS- 20 E 21), o apresentador, entrevistado (FIGURA-19) e o 

garçom (FIGURA-22).  Através da sequência mostrada, a câmera se volta para o rosto de 

Alex (FIGURA-22), que contribui para o desenvolvimento da ação em grupo. É através de um 

sorriso, observando a encenação do músico Chiquinho (Figura B e C) que o garçom é pego de 

surpresa pela câmera que denuncia sua presença, sua resposta ao que podemos observar nas 

imagens é de segurança e tranquilidade.  

 

                  
 (FIGURA- 19. Jô debocha do cabelo de Chiquinho)   (FIGURA- 20- Chiquinho balança a cabeça para se exibir) 

                  
(FIGURA-21. Todos riem e ele olha fixamente para Jô)  (FIGURA- 22. A câmera filma Alex, que ri da situação) 

 

 

Para Goffman (1980, p. 158), o melhor exemplo de “desatenção social e infração à 

regra” seria quando uma pessoa é flagrada pelo observador ilícito (no caso a própria câmera e 

com ela todos no estúdio, já que a transmissão tem interação para o auditório):  

 

(...) A pessoa pode então desviar o olhar, quase sempre embaraçada ou um 
tanto envergonhada, ou ainda assim agir cautelosamente, como se 
simplesmente tivesse sido flagrada em um momento permissível de 
observação; em ambos os casos verificamos indícios de uma atitude correta 
que deveria ser adotada. 
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Observamos que é clara a encenação bem afinada do membro Alex, da equipe de 

produção. Ele parece seguir uma linha de ação onde suas atitudes são sempre de um 

subordinado, não expressando sua vontade, ou falando de algo que lhe desagrada. Na 

sequência de imagens que analisamos, percebemos também que ele quase nunca se pronuncia 

e quando o faz lhe cabe dizer na maioria das vezes um: - Sim senhor Jô!  

“Portanto, em contatos falados, o direito de ouvir é partilhado por todos, embora o de 

constituir o falante possa ser extremamente restringido, como, por exemplo, em peças de 

teatro e grandes assembléias públicas” explica Goffman (1980, p. 165).  

E quando falamos em contato, podemos inclusive ressaltar o que Goffman (1980, 

p.165) sinaliza como parte da interação dos “contratos faciais”:  

 

De modo análogo, as crianças na mesa de jantar por vezes se permitem escutar, mas 
não falar, se não é possível que “recebam um empurrãozinho” sendo negada, assim, 
a cordialidade comunicativa de poderem terminar uma mensagem por si próprios. E, 
ainda, em outros compromissos, a determinadas categorias de participantes só é 
permitido dizer “sim senhor” ou “não senhor”, ou permanecerem limitados a 
sinalização permitida pela modulação do aplauso.    

 

Essa relação de autoridade e subordinado não é implícita. Ao contrário, ela fortifica a 

posição de autoridade do apresentador e quase nunca parece negativa, comprometendo o 

apresentador ou até mesmo o constrangendo. O que podemos analisar também é o silêncio 

que é característico de quase toda a equipe de produção, esse silêncio que obviamente também 

é parte de uma interação.  

Nas constatações de Bruneau (1980, p. 355), “o encargo inicial do discurso cabe, 

muitas vezes, ao subordinado e geralmente leva a um silêncio respeitoso, dependendo da força 

da autoridade ao manipular o silêncio”. Outra teoria de Bruneau (1980) é que o “sussurro” 

pode ser uma resposta a uma autoridade detectada, ou um sinal de respeito quando outros 

trocam uma mensagem importante. O sussurro acontece com uma certa frequência na equipe 

de produção do Jô, principalmente quando essa equipe não está diante do holofote das 

câmeras , como é o caso da “equipe de bastidores”, porque eles precisam se organizar e até 

mesmo se falar sem serem captados pelo áudio dos microfones.  

Podemos inclusive presenciar essa cena, quando observamos a“equipe de apoio”, 

especificamente o “sexteto”. É possível identificar que eles aparecem, mesmo quando não 

estão preparados para desempenhar seu papel, devido à posição que dispõe no cenário do 

programa. Eles interagem muito através da música durante a entrevista e, quando estão 

“descansando”, acabam interagindo verbalmente uns com os outros e utilizam o sussurro. E o 
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“sussurro”, às vezes, é feito de uma forma tão discreta que quem está escutando o que o outro 

tem a dizer, permanece com a expressão sóbria e sem mudanças, como se estivesse olhando 

alguma coisa inanimada. O que podemos entender é que vários são os sinais de hierarquização 

e poder no comando programa do Jô, e a equipe de apoio tem uma participação muito 

submissa a essa comando, facilitando a encenação do apresentador.    

  

Na imagem abaixo, temos um exemplo de interação através do sussurro da equipe de 

produção:  

 

 

 
(FIGURA- 23. Tomate escuta Miltinho, sem nenhuma resposta ou mudança na expressão facial) 

 

Outra situação que já citamos e gostaríamos de fazer uma análise mais detalhada é a 

interação do apresentador e entrevistado quando o assunto é destacar a presença da equipe de 

apoio.  

Observamos que, no início de uma entrevista com a Mariana, filha da cantora Fafá de 

Belém, o bloco iniciou com o som do sexteto; o Jô então encerrou a música e contou uma 

piada. Em seguida, seguiu um roteiro já utilizado com outros entrevistados em que o 

apresentador começou falando com a entrevistada sobre os músicos e logo depois dirigiu-se 

diretamente a eles. Tentou, nessa entrevista, falar com os músicos sobre a entrevistada e 

brincou dizendo: eles não respondem porque são surdos como L. Beethoven. Perguntou ao 

Alex (garçom) se ele gosta dela, e gritou com o garçom até que a plateia desse risada.   

Neste caso, apontamos que é percebido o uso mais frequente da colaboração do 

sexteto, quando o entrevistado (a) ou entrevistados (a) são artistas. Pela própria afinidade com 

os músicos, o convidado amplia o diálogo em torno deles.  E essa troca ocorre normalmente, 

no início da entrevista, onde são feitas as devidas apresentações já que, paralelo às primeiras 
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manifestações do participante, está à sonoridade dos instrumentos tocados pelo sexteto. Isso 

ocorre naturalmente, pois supomos que ele não segue sempre um roteiro pré-determinado no 

momento da entrevista.  

Também justificando o papel principal do apresentador, podemos utilizar a 

denominação de “Anfitrião”, utilizada por Goffman (2005, p. 77) “(...) Quem representa o 

papel de anfitriã deve dar de si, confirmada por sua aparência e conduta, a definição social de 

alguém que naturalmente deve ser servido por seus criados.” E as colaborações desses outros 

membros de sua equipe podem ser de manutenção do diálogo, como no caso, a contribuição 

por afinidade com entrevistados músicos, como também de apoio as suas necessidades, em 

momentos em que ele necessita de objetos de cena, ou que simplesmente ajeitem o microfone 

na roupa do entrevistado. 

Para desenvolver essas ações de colaboração no momento da entrevista, Jô Soares 

conta com o garçom Alex, de quem já falamos anteriormente e do assistente de produção 

Fabinho. O assistente de produção participa do espetáculo geralmente quando é necessário um 

ajuste no microfone, ou quando um vídeo não esta sendo reproduzido como o esperado. Na 

imagem abaixo (FIGURA-24), Fabinho  foi enquadrado pela câmera após uma conversa entre 

o Jô Soares e a entrevistada. Ele se apresenta olhando fixamente para o apresentador e com os 

braços cruzados atrás do corpo. Essa postura é, muitas vezes, adotada pelos profissionais 

como policiais, garçons que lidam com o grande público.  

 

 
(FIGURA-24 – Fabinho sorri com comentários do Jô a seu respeito) 

 

Os enquadramentos utilizados pela produção de bastidores favorecem e determinam 

quem deve ser observado durante o programa. Os câmeras representam o olhar do 

telespectador que é definido pela produção do programa.  
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Quando acompanhamos o desenvolvimento da entrevista, é possível perceber que são 

utilizados de três a quatro tipos de enquadramentos no apresentador e entrevistado. 

Geralmente, o plano mais usado é o aberto, onde o participante aparece ao lado do 

apresentador, e quando o apresentador fala durante muito tempo, a câmera fecha em seu rosto. 

Já quando o entrevistado está discorrendo sobre um assunto sem a intromissão de Jô Soares, a 

câmera oscila em dois planos fechados no seu rosto, porém de ângulos diferentes. É comum 

também enxergarmos a presença desses câmeras que aparecem durante a entrevista 

executando seu trabalho. Acreditamos que isso não acontece por descuido e sim para mostrar 

a participação dessa equipe. Por exemplo, na imagem abaixo, Jô está mostrando o livro do 

jornalista Simon Khouri10 , e o câmera se posiciona atrás do apresentador para dar um close 

da ação. 

 

 
                   (FIGURA- 25. O enquadramento acontece no intervalo entre a aproximação da imagem de dois livros)  

 

Também é parte do espetáculo o uso de um telão que fica localizado na parte anterior à 

bancada por onde são exibidas fotos dos convidados ou trechos de vídeos.  

A solicitação para a exposição desses materiais é feita pelo próprio apresentador que 

geralmente anuncia o que será exibido previamente, sem precisar fazer referência direta à 

produção. Em alguns casos, Jô Soares acaba pedindo para que a produção coloque mais fotos 

ou que continue a exibição de vídeos, sem que a “equipe de bastidores” seja enquadrada pela 

câmera. Essa dependência que percebemos entre o apresentador e sua equipe, seja ela exposta 

por câmeras ou não, é caracterizada por Goffman (2005, p. 80): 

 

Cada um é obrigado a confiar na boa conduta e no comportamento de seus 
companheiros, e vice- versa. Há, por conseguinte, um vínculo de dependência 
recíproca unindo os membros da mesma equipe aos outros. Quando estes membros 
têm posições e categorias formais diferentes numa instituição social, como 

                                                 
10 Entrevista exibida dia 29/09/2009, no segundo bloco do Programa do Jô. 

http://video.globo.com/Videos/Player/Entretenimento/0,,GIM1131118-7822-JORNALISTA+SIMON+KHOURI+LANCA+LIVRO,00.html


 83

freqüentemente acontece, vemos que a dependência mútua criada pelo fato de que 
eles pertencem a mesma equipe provavelmente atravessará as clivagens sociais e 
estruturais na instituição, fornecendo desse modo uma fonte de coesão para esta. 
 

 Essa relação de dependência entre a equipe também pode ser percebida na relação que 

o apresentador estabelece com a equipe, através do roteiro que acompanha durante a 

entrevista. O dispositivo de apoio (roteiro) é consultado várias vezes durante a conversa e em, 

alguns momentos, é possível verificar o auxílio do “ponto” no ouvido do apresentador. O 

material em que está escrito o roteiro fica na bancada do humorista, e mesmo quando a 

conversa foge a sequência pré-estabelecida, ele procura utilizar-se do dispositivo como forma 

de apoio.      

Neste capítulo, tratamos da interação das equipes que compõem o Programa do Jô. 

Buscamos esclarecer alguns movimentos que ocorrem no trabalho em equipe, como a própria 

integração dela ao apresentador e convidados. No próximo capítulo, abordaremos as relações 

entre o entrevistador e entrevistado, sinalizando a interação estabelecida entre ambas as 

partes. 
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3.3- Jô e o personagem externo (entrevistado)  

 

Nesta seção, descreveremos a interação durante “os encontros” que ocorrem no 

Programa do Jô. Iremos tratar das entrevistas que significam a parte central do espetáculo, os 

momentos em que todas as informações são expostas para o telespectador.  Para o público não 

presencial, a apresentação do entrevistado já simboliza o início da entrevista, pois é nesse 

momento que o telespectador tem o primeiro contato com o assunto que será tratado no 

restante do bloco. Então, antes mesmo de o programa começar de fato, Jô Soares faz sua 

aparição anunciando quem será seu convidado, referindo-se a sua profissão, ou simplesmente, 

fazendo um breve resumo do que será conversado.        

Neste momento, tanto o auditório presencial quanto o telespectador, já encontram 

condições de definir se o assunto a seguir lhes interessam ou não.  Iniciando o primeiro bloco 

de entrevistas, Jô Soares volta a apresentar o entrevistado novamente, e convida-o para sentar- 

se ao seu lado. A partir daí inicia a interação entre eles, onde todas as trocas a seguir seguirão 

padrões estabelecidos pelo programa ou contarão com a personalidade e criatividade do 

apresentador.  

Para chamar o participante até a poltrona, que fica ao seu lado, Jô Soares demonstra 

muito entusiasmo e estabelece uma proximidade física muito grande com ele. Nas entrevistas 

observadas, Jô recebe um forte abraço e, às vezes, um beijo do entrevistado, que sempre sai 

de trás da bancada para cumprimentá-lo diante das câmeras e em pé.  O que nos parece uma 

representação quase que ideal, em que independente da pessoa que o apresentador terá que 

encontrar, deve representar ser um ser humano muito receptivo e agradável. Essa seria sua 

primeira impressão diante da plateia. 

Existe para Goffman (2005, p. 40) (...) “no processo de socialização, a tendência que 

os atores têm a oferecer a seus observadores uma impressão que é idealizada de várias 

maneiras diferentes.” Assim são executadas ações para se obter o reconhecimento diante da 

plateia que os acompanha. Será mesmo que Jô é capaz de ter tanta cordialidade e simpatia no 

seu dia- a dia? Entendemos que seria complicado se o apresentador de um programa entrasse 

em cena falando dos seus problemas familiares, ou mesmo se queixando da sua vida amarga e 

solitária. É estranho também pensarmos em alguém na posição de Jô tratasse mal seus 

convidados, eximindo-se do esforço da boa recepção. Acreditamos que isso não aconteceria, 

pois Jô desempenha muito bem o papel de destaque e liderança que representa no seu 
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programa. Ele conversa sempre com muito interesse no assunto abordado e busca, quase 

sempre se familiarizar com o novo ambiente que se apresenta.  

 Logo que o convidado senta a seu lado, ele já busca conhecer mais daquela pessoa, e 

se utiliza muito das perguntas pessoais e olhares direcionados. O corpo do Jô também se 

modifica muito com essas novas encenações. Podemos perceber que, desde o momento da 

apresentação, ele em muitas vezes chega a sair do fundo da bancada e mostrar seu corpo por 

inteiro para a plateia. Em outras ocasiões, ele simplesmente se levanta para recepcionar o 

entrevistado. Na sequência das imagens (FIGURAS- 26, 27, 28 e 29) abaixo, percebemos 

esses movimentos de recepção do apresentador: 

 

                                   
 (FIGURA- 26. Entrevistado estende a mão para Jô)               (FIGURA- 27. - Jô inclina o corpo em direção ao convidado)  

                                                           
(FIGURA- 28. Outro ângulo, entrevistado beija rosto de Jô)             (FIGURA- 29. Entrevistado fala no ouvido de Jô) 

 

  Todo esse processo de apresentação dura em média 30 segundos, em meio à música do 

sexteto e os movimentos desenvolvidos no palco. A entrevista toda varia de 10 até 20 e 

poucos minutos, dependendo do entrevistado. 

Todos os entrevistados permanecem, quase o tempo todo, sentados ao lado do 

apresentador, sendo que, em alguns momentos, eles levantam para desenvolver algum tipo de 

encenação, que em geral, são solicitadas pelo próprio Jô Soares. Os movimentos corporais de 

Jô também acontecem durante a entrevista.  
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O seu desempenho, no decorrer do programa é estável, possuindo características que 

se repetem em quase todas as entrevistas. Algumas delas são: o cumprimento caloroso, onde 

abraços, beijos e elogios são comuns. Também podemos perceber que ele segura a mão do 

entrevistado durante a entrevista buscando uma grande proximidade. O “beijo do gordo” que 

encerra o programa também é uma particularidade marcante, assim como a referência aos 

músicos no início do programa. Em seus movimentos faciais, observamos o levantar de 

sobrancelhas com muita frequência.  

Segundo Goffman (2005, p.52), na idealização realizada na representação do ator, é 

possível “o público pode achar uma grande economia e energia emocional no direito de tratar 

o ator segundo seu valor profissional visível, como se ele não fosse o que seu uniforme exige 

que seja”. Como se cada programa fosse único e com traços especiais para cada convidado ou 

platéia. O que constatamos que não é bem assim que acontece, havendo muitas repetições 

durante as entrevistas, sendo elas em suas frases, trejeitos e referências em geral. Essa 

impressão de sentir- se únicos e exclusivos faz com que cada programa seja inovador e tão 

importante quanto os anteriores.  

Goffman (2005, p.52) também explica essa interação que seria quando “(...) os atores 

tendem a alimentar a impressão de que o atual desempenho de sua rotina e seu relacionamento 

com a platéia tem um caráter especial e único.”  

A plateia, no caso, são todos os ouvintes que participam da encenação do ator que 

representa. Podemos pensar em tal plateia como o entrevistado que assiste ao desempenho de 

Jô Soares e que entende suas perguntas e brincadeiras como únicas e exclusivas, reagindo 

com surpresa aos movimentos rotineiros desenvolvidos no bloco de entrevista.  

É igualmente importante dizermos que existe ineditismo em muitos dos movimentos e 

principalmente nas perguntas que variam de assunto para assunto. Mas algumas reações, 

expressões e movimentos são rotineiros e inclusive reforçam a posição do apresentador. “A 

natureza rotineira da representação é escondida (o próprio ator não percebe até que ponto sua 

natureza é repetida é realmente rotineira) e os aspectos espontâneos das situações são 

reforçados.” (Goffman, 2005, p. 52).  O apresentador pode não perceber suas repetições 

durante as representações, mas de fato elas existem, sendo possível até mesmo traçar uma 

linha de semelhanças nas entrevistas. Como por exemplo, no início da entrevista é comum 

observarmos a seguintes repetições: 

 

a) Jô Soares começa o bloco fazendo uma piadinha, a plateia ri, e ele chama o 

entrevistado, encerra a participação da música produzida pelo sexteto. Logo em 
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seguida, brinca com o que o entrevistado irá falar, e começa a seguir o roteiro de 

perguntas. Estamos falando de modo geral, porque algumas variações existem e 

estão de acordo com o desempenho do entrevistado. 

 

b) Durante a entrevista, percebemos que o entrevistado se coloca também no papel de 

admirador, elogiando o trabalho do ator principal e se posicionando com grande 

receptividade as perguntas feitas a ele.  Em alguns instantes, o participante pode 

ignorar a presença do apresentador para conseguir completar uma resposta, já que 

o apresentador tende a interromper muito, quando o assunto lhe interessa.   É 

comum também esse desvio ocorrer por parte do apresentador. Observamos que, 

durante uma entrevista, Jô tende a evitar o olhar do convidado, enquanto esta 

desempenhando sua performance.  

 

As imagens (FIGURAS-30, 31,32 e 33) que mostramos abaixo explicitam claramente 

essa relação de construção e desvio de olhar, do personagem, durante o diálogo:   

 
 

                                 
(FIGURA- 30. O apresentador olha para o roteiro e fala)         (FIGURA- 31. - Jô desvia o olhar ao construir sua pergunta) 
 
  

                                 
(FIGURA- 32. - O entrevistado olha para o rosto de Jô que desvia o olhar)  (FIGURA-33. - Jô olha novamente para o 
roteiro) 
 

 

Nas imagens descritas acima, focamos os movimentos do apresentador durante a 

interação com seu entrevistado. E é percebido que ele fica bem próximo do participador, 
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inclusive, segurando sua mão, com a mão direita.  Durante a encenação analisada, Jô Soares 

olha para o roteiro duas vezes, voltando seu olhar para o vazio, enquanto fórmula e executa 

sua pergunta. Nos quatro quadros acima, que simbolizam o começo da conversa, não existe 

uma troca de olhares, pois o apresentador não permite essa situação. Goffman (1980, p.162) 

explica que: 

 

É igualmente compreensível que o indivíduo que deseja controlar o acesso de 
outrem a si mesmo e as informações que recebe pode evitar fitar a pessoa que o 
procura. Uma garçonete, por exemplo, pode impedir que um freguês ainda não 
atendido “atraia a atenção” para evitar que faça seu pedido.   
 

 O “desvio de olhar” pode significar o que acreditamos fortalecer a elaboração de seu 

argumento nos questionamentos direcionados ao entrevistado. Enquanto não existe, de fato, o 

contato “olho-a- olho”, não existe também uma análise mais detalhada do receptor 

direcionada ao locutor. E assim o locutor pode se sentir controlando a situação.  

Ellsworth, P., Ludwig, L.(1980, p.285), concordam com Goffman (1980), quando 

lembram que: 

 
O locutor tende a desviar o olhar no principio e ligeiramente antes de iniciar seus 
enunciados, com isso inibindo qualquer reação ou interrupção por parte do seu 
ouvinte. O falante tão raro levanta os olhos, uma vez finda a verbalização de seus 
pensamentos, a fim de verificar a reação do ouvinte. Ao término de seu enunciado, o 
falante dirige o olhar para seu interlocutor para assinalar que esta prestes a se calar.     

 

Jô procede em muitos momentos de acordo com o que os autores acima propõem. É 

comum terminar uma pergunta ou observação e olhar para o entrevistado. Essa reação se 

repete em quase todas as perguntas, e de mesmo modo durante seus comentários. A relação do 

apresentador com o entrevistado é muito próxima e as intromissões só devem acontecer 

quando o próprio locutor permite. Como eles permanecem quase todo o tempo do bloco 

sentados lado a lado, a relação de troca de olhares e expressões faciais são mais observados 

pelo telespectador (auditório não presenciais.)  

Contrapondo a postura de “não olhar” que o apresentador executa quando inicia suas 

enunciações, ele observa atentamente o rosto do entrevistado quando está na posição de 

ouvinte.   Segundo Ellsworth e Ludwig (1980, p.292): 

 

(...)Weisbrod pesquisou a interação visual em um debate entre grupo formado por 
sete membros. Um dos falantes classificou os indivíduos que olhavam para ele como 
pessoas que o valorizavam mais, e quanto mais se olhava para um individuo, maior 
era o poder que não só ele como os outros participantes lhe atribuíam.  
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Então entendemos que a observação contínua de Jô para seu entrevistado, enquanto ele 

fala, é uma forma de se mostrar interessado. E assim dizer a ele, através do olhar, que ele é 

importante e que seu desempenho está de acordo com o esperado. É comum o apresentador do 

mesmo modo sinalizar positivamente com a cabeça enquanto o convidado discorre sobre um 

assunto.  Esses movimentos, além de fortificarem a importância do que o outro fala, também 

servem como um incentivo à encenação do outro.  Existe, da mesma forma, outra técnica que 

utiliza na entrevista, que é a interjeição “aham”, que ele efetua durante as pequenas pausas do 

locutor entrevistado.   

Para Jô Soares, observar o participante durante suas respostas e colocações é 

fundamental para que ele também possa construir novas perguntas, fugindo assim do roteiro 

pré-determinado pela produção. E essa relação de observação pode ser muito gratificante. 

Para Ellsworth e Ludwig (1980, p.293) “quando A vê B melhor do que este a A, A sente-se 

como “apreendedor”, ou “observador” e B sente-se como “apreendido” ou “observado”.” 

Nesse sentido, o “observador” deseja avaliar o outro e o observado aguarda a reação do outro 

em relação ao seu desempenho.  

A posição de observador de Jô Soares é percebida em algumas entrevistas. Ele, nesses 

momentos, pouco se manifesta e se permite ficar mais crítico e atento ao outro. Mas de fato Jô 

parece se manifestar muito durante a construção verbal do outro, interrompendo-o por várias 

vezes, o que deve prejudicar suas avaliações, mas de outra forma contribuir para as relações 

cômicas. Muitas “gafes”, cometidas pelo apresentador, são fruto de sua impulsiva 

intromissão, mas ele tem habilidade de contornar essas situações através do uso do humor. O 

uso do roteiro também permite que o apresentador saia de algumas situações difíceis, dando a 

ele sempre a oportunidade de uma pergunta a mais. E com isso há uma mudança de assunto, 

que pode amenizar os constrangimentos.    

Neste capítulo, abordamos sobre questões que chamaram nossa atenção durante as 

trocas que existem nas entrevistas do “Programa do Jô”.  Tratamos sobre as interações, 

enfocando o campo visual que nos possibilitou entender alguns processos desempenhados 

pelos atores sociais no palco.  Alguns desses elementos irão contribuir para nosso próximo 

capitulo que abordará a relação do apresentador com o auditório presencial, e o não presencial 

(telespectador).  
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3.4. A fachada, o auditório presencial e o público externo  
 

Nesta etapa, falaremos sobre os dois auditórios que o programa do Jô possui, suas 

características, interações e outras manifestações geradas pelo apresentador e plateias.  Os 

auditórios se dividem em “presencial” e “não presencial”, onde o presencial seria aquela 

plateia que está presente nas gravações do programa, e ficam organizadas no estúdio, em 

cadeiras que ocupam um grande espaço da fachada da estrutura do talk show. Já o segundo 

auditório ao qual nos referimos, é o auditório do público que assiste ao programa pela 

televisão, o telespectador.  

Os dois públicos representam a recepção do programa e podem muitas vezes 

demonstrar a qualidade das apresentações feitas durante o espetáculo televisivo. O público 

que se posiciona dentro do estúdio é o que participa de forma efetiva das entrevistas, apesar 

de o telespectador, da mesma forma, ter o poder de participar através de e-mails destinados à 

produção do programa. Esses e-mails são lidos pelo apresentador na abertura e encerramento 

como também no intervalo de entrevistas. Os e-mails mais utilizados são as piadas que são 

enviadas pelos internautas (telespectador).  

Já o auditório presencial pode participar de várias formas, que vão da apresentação 

feita por Jô Soares até a participação através de uma encenação ou brincadeiras sugeridas pelo 

apresentador ou convidados. As interações mais comuns das pessoas presentes no auditório 

são as risadas, palmas e a conhecida interjeição (expressão sonora na forma “Ahh”, que 

ocorre quando uma entrevista considerada “boa” chega ao final).  

Observamos então que, durante as entrevistas, o auditório presencial também fica 

muito condicionado aos comandos da produção e apresentador. Por exemplo, eles têm uma 

maior participação no início e final do talk show, quando é anunciada a sua presença pelo 

apresentador. Consultando no seu roteiro, Jô fica sabendo a origem dos convidados da platéia. 

Ele então anuncia as escolas e aguarda suas respostas, que geralmente são gritos e 

movimentos com o corpo.  

Como já falamos no capítulo sobre a estrutura do programa, as pessoas que vão até o 

programa estão lá representando escolas, universidades, cursos de inglês e outros se 

inscrevem por meio da produção..Os alunos de escolas, cursos e universitários ocupam as 

cadeiras mais distantes do palco de entrevistas, ficando divididos pelos seus grupos. Já os 

convidados e entrevistados ocupam o centro das cadeiras e as primeiras fileiras.  Segundo 
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nossa informante, Silvana do Nascimento11 que já participou do programa, todos os 

convidados são encaminhados até seus assentos uma hora antes do início do show começar.  

Na imagem (imagem) abaixo percebemos essa estrutura, onde a plateia está distribuída 

em cadeiras que ficam em declínio, e as pessoas que estão posicionadas no fundo ficam quase 

na altura do palco. Essa disposição permite que todos possam enxergar as entrevistas, 

sentados sem obstruções na visão do palco principal.  

 

 

(FIGURA. 34- auditório presencial) 

 

Normalmente as interações entre o auditório e o apresentador acontecem de uma a 

quatro vezes por entrevista com exceção de humoristas cuja presença no programa 

compreende também interagir com o público . Observando algumas entrevistas, chegamos à 

constatação de que existem alguns tipos de assuntos onde a plateia pouco participa. No 

exemplo da entrevista realizada com o escritor Dionísio da Silva, ocorrida no dia 29/09/2009, 

a plateia participa com exclusividade uma única vez, no tempo de quase 30 min. 

 No restante do tempo, o auditório pode ser percebido através das palmas e risadas por 

ele emitidas. Neste caso, a interação ocorre geralmente como resultado de um assunto 

engraçado, um desempenho cômico, que faz com que essa plateia dê risada.  Um dos 

exemplos de “representação” que resulta nessa reação da plateia são os “gestos involuntários”, 

que já foram citados anteriormente.  Para Goffman (2005, p. 55), “é possível mencionar três 

grupos desses acontecimentos”, em que, no primeiro, o ator acaba mostrando por acidente sua 

incapacidade, desrespeito e em alguns momentos perde o controle muscular. Como exemplo 

dessa representação, o ator pode tropeçar, cair ou arrotar.    

                                                 
11 Professora de Letras – Ensino a Distância. UFSM. 
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No segundo caso, como descreve Goffman (2005, p.55) “O ator pode agir de tal 

maneira que dê a impressão de estar preocupado demais ou de menos com a interação.” E 

exemplo desse caso é a gagueira, demonstrar nervosismo, ter explosões de riso, entre outras 

reações. E no terceiro caso a representação por sofrer uma errônea direção dramática. Todas 

essas interações podem gerar o riso, e fazer com que a plateia entenda as representações como 

uma parte de um desempenho humorístico.  

Como foi citado no segundo capítulo, “quando simplesmente paramos de escutar a 

música, aqueles corpos se movimentando de várias formas desconexas não são capazes de 

traduzir a música e podem parecer assim gestualidades ridículas e sem fundamento” 

(BERGSON, 2007, p.13).  

Esses movimentos que surpreendem a plateia por não traduzir um “estado de ação 

esperado” é o que podemos entender no primeiro caso dos grupos de “gestos involuntários”. 

O corpo de Jô Soares, que já possui uma forma física acima peso, acaba ampliando as 

possibilidades dele interpretar com humor. Esse corpo pode fazer com que um gesto qualquer 

tenha um efeito mais engraçado do que as formas de uma pessoa com um peso ideal.  

Exemplo disso é quando um convidado chama o apresentador para uma dança no 

palco. Durante sua encenação, é muito comum que os convidados da plateia riam das 

tentativas do apresentador de fazer os movimentos. Esse corpo volumoso também vem 

seguido de uma dramatização muito afinada e com a intenção de animar e gerar humor.  

Jô Soares pode ser considerado com o que Goffman (2005) define como um ator que 

possui “disciplina dramatúrgica”, em que ele teria presença de espírito, o que o possibilita ter 

o comando da situação, executando seu papel com exatidão e domínio. Goffman (2005) nos 

explica algumas características desse ator disciplinado (dramaturgicamente falando). 

 

 

Consegue suprimir sua resposta emocional a seus problemas pessoais, aos 
companheiros quando cometem erros e a platéia, quando instiga sentimentos 
adversos ou hostilidades para com ele. E é capaz de deixar de rir a respeito de 
assuntos considerados sérios e de deixar de levar a sério assuntos humorísticos. Em 
outras palavras é capaz de suprimir seus sentimentos espontâneos, a fim de dar a 
impressão de não abandonar a linha emocional(...) ( GOFFMAN, 2005, p. 199) 
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Na sequência de imagens (FIGURAS- 35, 36,37 e 38) abaixo, podemos descrever o 

esforço do apresentador para encenar uma situação engraçada que ele destina ao telespectador 

e ao auditório presencial. 

 

 

      
(FIGURA-35. conta a piada e ri olhando para a platéia) (FIGURA-36- olha novamente para a câmera e segue a   

dramatização) 

      
(FIGURA-37- olha novamente para a platéia)  (FIGURA-38- termina de ler a piada e sorri ouvindo a reação da platéia mas 

de olho no auditório externo)  

 

Como podemos perceber nas imagens, o apresentador encena em boa parte do tempo 

em que está usando a câmera como espelho, e os movimentos mais utilizados nesse caso são 

as posições da cabeça e movimentos faciais. O ator ironiza, reforça a piada através da sua 

própria risada e, muitas vezes, ignora a força que a mesma tenha, mantendo-se sério e 

evidenciando ainda mais seu caráter cômico. 

Seu desempenho icônico é crucial para que a interação com o público presencial seja 

favorável. E ele de fato não mede esforços para agradar seu receptor, dando mais ênfase ao 

não presencial (telespectador), em que sua relação é mais forjada, devido ao preparo e roteiro 

preparado pela equipe de produção.   

Destacamos aqui aspectos da imagem (FIGURA-36) acima. É possível ver o quanto o 

apresentador se utiliza de muitos movimentos faciais para emitir a mensagem, inclusive 

fazendo uso de um certo exagero. Seria possível inclusive entender o que ele fala mesmo sem 
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ouvi-lo. Todo esse esforço facial talvez compense a aparente baixa utilização corporal do ator 

social.  

Diferente de outros programas de entrevistas, jornalísticos ou de outros gêneros, “O 

Programa do Jô” possui um diferencial que pode influenciar muito no desempenho dos atores 

e equipe.  Este programa pode obter um retorno direto e presencial aos seus empenhos e ações 

durante as entrevistas. É possível, por exemplo, perceber se o entrevistado não é “grande 

coisa” porque simplesmente a plateia não esboça nenhuma reação, o silêncio se evidencia e 

sua presença só é percebida quando chega o momento da salva de palmas. É possível então 

constatar que as palmas simbolizam uma boa entrevista? Segundo Silvana do Nascimento, de 

fato isso não pode ser considerado totalmente verdadeiro, pois existe um membro da produção 

do programa que avisa quando a plateia deve bater palmas, através de uma placa, onde está 

escrito “palmas”. Já a risada é espontânea e depende exclusivamente da aceitação do 

convidado e assunto.  

A forma efetiva de participação da plateia se dá normalmente quando há uma 

solicitação do apresentador ou entrevistado. Por exemplo, no caso da entrevista com Dionísio 

da Silva, que falava sobre a origem das palavras, a platéia só foi solicitada no final do diálogo 

dos dois. No momento em que Jô perguntou se alguém tinha interesse em conhecer a origem 

de alguma palavra, ele esperou cerca de 20 segundos e já ia encerrar a entrevista quando uma 

menina, sentada no fundo da platéia, levantou o braço, pedindo para falar.  

Na sequência de imagens abaixo, podemos perceber essa interação. 

 

 

             
(FIGURA-39. A menina na plateia faz sinal com o braço para falar) (FIGURA-40. ganha a atenção e aguarda até 

que seja interrogada) 
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(FIGURA-41- projeta seu corpo para a frente para que possa ser vista) (FIGURA-42.- enquanto ela fala os outros membros 

da platéia olham para o retorno ( vídeo) onde supostamente estão aparecendo)  

 

Existe uma forma de reencontro da plateia com ela mesma. Entendemos, através das 

imagens mostradas, que a plateia participa de várias formas durante uma interação com a 

equipe central. Mesmo com toda a evidência de ser entrevistada, a menina procura fazer 

movimentos comedidos, movimentando seu corpo somente o suficiente para ser vista pelo 

apresentador. Observamos também que, no momento que os outros membros da plateia 

percebem que estão sendo filmados, não esboçam reações que perturbem a interação da 

menina que está falando. Eles apenas indicam o retorno da gravação, olhando supostamente 

para essa tela, rindo e outros membros olham para ela, parecendo conferir se aquilo esta 

acontecendo ali mesmo.  

Sobre esse tipo de manifestação Goffman nos lembra que (2005, p. 211):  

 

Uma vez que o público tenha sido admitido numa representação, a necessidade de 
ser discreto não cessa. Verificamos haver uma complicada etiqueta, pela qual os 
indivíduos se guiam em sua condição de membros da platéia. Isto implica em prestar 
adequado teor de atenção e interesse; boa vontade para refrear o próprio 
desempenho, de modo a não introduzir demasiado numero de contradições, 
interrupções ou pedidos de atenção.  

 

 O esforço da plateia em se “manter na linha”, ou seja, não gritar, não perturbar, não 

estrapolar, talvez justifique o longo período de entrevista em que os membros não se 

manifestam. Cada um participa de acordo com a determinação da equipe e apresentador, o 

que contribui também para a organização do espetáculo.  
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3.4.1. - A interação do programa com o público externo 

 

Não é objetivo deste trabalho estudar especificamente o contrato de leitura embora 

exista uma “ concepção arquitetural”, através da qual a produção do programa estime um 

nível de interação ideal entre os receptores externos e internos. Mesmo não escolhendo o 

contrato de leitura como objeto, existem marcas desse contrato tanto no item anterior como no 

que segue abaixo, peculiaridades essas que iremos comentar na conclusão deste capítulo. 

Descrevemos, em parte, as características das interações quando envolveram o apresentador e 

a plateia. Entretanto não podemos avaliar as interações face-a-face do apresentador e o 

telespectador, pois não é possível perceber o retorno direto dessa plateia externa uma vez que 

não fizemos um estudo de recepção.  

Tentaremos recuperar algumas possíveis características dos assuntos e atrativos do 

programa e ver essa interação. Para tanto utilizo o conceito de “contrato de leitura” que 

auxiliará na descrição dessas interações:   

 

(...) o contrato visaria também, dentre outras coisas, a situar o leitor num certo 

campo de interesses de questões- definidas por suas operações enunciativas. Se o 

dispositivo avoca para si a realização de operações (interpretativas) que não deixam 

o sentido ficar a deriva, ao mesmo tempo desenvolve estratégias que visam colocar o 

leitor num espaço interacional, mas segundo regras contidas no âmbito do “contrato” 

e que se apresentam nas estratégias textuais. (FAUSTO, 2007, p.12)  

 

Para supormos que tipo de telespectador assiste ao programa do Jô, podemos resgatar 

algumas características que nos remetem ao seu interesse. O fato de o apresentador ser um 

humorista já amplia as possibilidades de atração, já que o humor como já citamos no primeiro 

capitulo, é capaz de amenizar indisposições, animar e dar prazer. O que não é tão certo, visto 

que “o problema não é tão simples, pois uma mensagem nunca produz automaticamente um 

efeito. Todo discurso desenha, ao contrário, um campo de efeitos de sentido e não um único 

efeito”. (VERÓN, 2004, p.216). Entretanto as possíveis exemplificações dadas ajudam a 

compreender níveis possíveis desse enlace que não se faz face- a- face. 

Apenas lembrando, os “contratos e leitura” se desenvolvem através de estratégias 

discursivas, mediante o funcionamento de dispositivo de enunciação, ou seja, modo de fala, 

modo de mostrar, modo de ouvir, modos de indicar, etc.. Em suma tudo que envolve as 

interfaces entre apresentação e recepção. 
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 Procuramos resgatar registros que envolvem trocas de mensagens entre o 

apresentador e público externo. Seriam um pouco das definições estabelecidas pelo programa 

e as mensagens transmitidas para o receptor.   

No programa de talk show – Programa do Jô além de, identificarmos o caráter 

humorístico, também observamos os assuntos abordados durante as entrevistas. Apesar de 

haver muitos temas factuais debatidos no talk Show, grandes partes dos assuntos tratados são 

de conhecimento geral, ou seja, compartilháveis com os níveis de conhecimento e interesse do 

seu receptor externo.   

Podemos citar como exemplo temas como “o homem que cria jibóias em sua casa” ou 

“o homem que estuda a origem das palavras”. No caso do homem que estuda a origem das 

palavras, Jô Soares apresenta o convidado dirigindo-se ao telespectador da seguinte forma: - 

“Ele é especialista em etimologia, vai explicar a origem das palavras e frases. É o Dionísio da 

Silva. Venha pra cá!” Nesse momento, a plateia bate palmas e o apresentador começa a  

levantar aguardando a chegada do convidado até a bancada. Percebemos que ele fala para o 

telespectador as principais informações sobre o entrevistado, aliando o tema às referências do 

interlocutor.  

É pertinente então afirmar que esses assuntos tratam de “curiosidades”, fatos ou 

situações que fogem ao considerado “comum” e que despertam a atenção do público em geral 

pelo próprio ineditismo. Geralmente, quando um assunto é novo, a colaboração do locutor é 

muito importante, ele pode falar daquilo como algo qualquer ou dramatizar ao extremo sua 

encenação. Imaginemos o homem da cobra que chega ao programa com ela enrolada no 

pescoço, e no meio da conversa sugere que alguém da plateia venha tocar nela. Só a cobra, 

por ser um animal peçonhento, já causa um impacto no público. A possibilidade de alguém 

tocar nela amplia ainda mais esse entusiasmo em assistir essa ação.  

Nesse jogo de imagens e discursos, as escolhas dos temas abordados fazem parte da 

linha editorial do programa, o talk show é classificado como um gênero de entretenimento ou 

variedades. A presença de atrativos como entrevistados “celebridades”, do mesmo modo, faz 

parte dessa editoria, em que o público não pode ser definido tão facilmente. Não é como 

definir a recepção de uma editoria de política ou economia, onde existe um público bem mais 

específico. A presença de uma atriz, cantor, modelo, etc, mexe com a admiração do 

telespectador e, no caso do Programa do Jô, o próprio apresentador simboliza essa relação de 

admiração e idealização. 
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  A televisão também permite essa evidência dos atores icônicos em seus programas, 

onde desde a pré-produção, produção de palco até a edição das imagens, visa o destaque desse 

enunciador.  

 

Por isso, a imagem construída na televisão não poder ser considerada como pura, já 
que o signo discursivo deve estar em primeiro plano na enunciação. Mas nem 
sempre é isso que se pode notar. O dispositivo televisivo mostra que mesmo que o 
discurso tente se fazer personagem principal do “espetáculo”, o apresentador acaba 
por tomar seu lugar, deixando-o apenas como coadjuvante, assim como numa peça 
teatral.  (HOEHR,2008,p.23) 
 

 

Enaltecer a representação dos personagens que conduzem o espetáculo televisivo é o 

que também é denominado com auto- referencialidade.  O apresentador que comanda esse 

espetáculo não executa o papel de âncora de um telejornal, assim como o conteúdo enunciado 

não tem como objetivo somente informar. Mas podemos dizer que a estratégia analisada, no 

caso de um telejornal exemplo, repete-se talvez até com mais força no gênero talk Show.  O 

pesquisador Fausto Neto (2007, p.15) explica que:  

 

Neste novo modelo de contrato, o campo jornalístico diminui a ênfase sobre suas 
operações de heteroreferencia ( falar do mundo externo, por exemplo) deslocando-se 
para aquelas de auto- referencia, cujo foco é a descrição dos seus próprios processos 
de codificação da realidade. A ênfase da enunciação é voltada para a descrição das 
regras propriamente ditas que envolvem o trabalho da realidade da construção. A 
problemática do discurso de auto- referencialidade já vem se manifestando na mídia, 
através de diferentes expedientes, como aquele que se caracteriza pela atorização da 
produção jornalística, como o destaque dado ao “lugar das celebridades”.  

 

Concordamos que essa estratégia é comum durante a encenação do apresentador. 

Destacamos essa relação como o momento da abertura da sua “inventada intimidade”, em que 

ele encerrou alguns programas falando com uma “suposta mulher” (telespectadora), pedindo 

que o esperasse, que ele já estava chegando em sua casa. Falando da seguinte forma: -Amor, 

me espera que já estou chegando aí!!! Ou também podemos citar seu discurso crítico sobre a 

política do país, em que ele dá o exemplo de suas atitudes comparadas aos políticos corruptos.  

Outra peculiaridade do apresentador é a relação direta e íntima com o telespectador, falando 

com educação e aproximação. Podemos citar o discurso direcionado ao telespectador.  

É importante chamar a atenção das interações internas e externas porque é essa 

dinâmica que sustenta o programa. Esses envios que o Jô faz para o publico externo- interno 

são específicos, ou seja, o humor precisa de contágio de auditório. Por isso que ele é tão 

próximo do auditório interno, íntimo, provocativo, informa, já com o externo e um Jô maior 

do que o apresentador, jornalistas, entrevistador, comentarista e cidadão comum.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreender o gênero televisivo Talk Show e desenvolver uma análise das trocas 

interacionais contidas no Programa do Jô, foi preciso buscarmos noções sobre essa 

linguagem televisiva que atrela o humor a informações. Na medida em que fomos conhecendo 

um pouco mais sobre a estrutura do programa, percebemos a importância que alguns 

elementos significavam para que nosso estudo fosse realizado, e assim destacamos 

individualmente alguns conceitos, como humor, comunicação, gêneros televisivos, interação, 

entre outros. Salientamos aqui que a escolha do foco através do humor veio pela própria 

linguagem que o programa apresenta durante suas entrevistas.  

Encontramos, então, a necessidade de falar sobre o humor e associá-lo à linguagem 

televisiva, começando pelos seus próprios conceitos e seguindo pelos formatos e 

manifestações que ele apresentava. Falar sobre o humor foi antes de tudo pensar através dele, 

entendê-lo como uma manifestação humana, e pensarmos na sua evolução como condição 

para o riso na nossa sociedade.  

Foi no primeiro capítulo que destacamos a ridicularizarão utilizada pelo humorista 

para engrandecer-se diante do seu público, e então foi possível perceber que favorecer o 

humor nas relações é também expor o que mais desejamos ocultar. Entender que um piadista 

se sente envaidecido e que gerar o riso pode lhe trazer status, o que nos remeteu a postura 

apresentada pelo humorista Jô Soares. Observamos então que o humor não é um fato isolado. 

Ele pertence, antes de tudo, a um “gozo” em grupo, onde o olhar do outro pode significar uma 

primeira satisfação em relação à piada. Foi possível também perceber que nosso status 

psicológico é envolvido pela embriaguez da linguagem humorística, e que essa influência 

pode representar a descontração necessária para obtermos o prazer.  

No item 1.2, estivemos diante da nossa expressão, da comunicação na suas variadas 

formas. Assim, tentamos percorrer os caminhos da linguagem humorística, pensando como o 

nosso corpo é capaz de comunicar e como algumas técnicas podem modificar a interpretação 

do outro.  Falamos então, nesse capítulo, da linguagem escrita onde apresentamos um pouco 

do seu contexto histórico, suas técnicas nas construções frasais, em que uma simples imitação 

da vida cotidiana pode significar um reconhecimento pessoal no leitor, fazendo com que ele 

ache graça dele mesmo. Pesquisando um pouco sobre o humor gráfico, também foi possível 

reconhecer algumas técnicas utilizadas pela televisão, onde a condição humana pode ser 

caricaturizada através do exagero, das suas deformidades.  

Foi possível ainda, nesse segundo capítulo, tratar do humor relacionando-o com 
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nossos movimentos, perceber que nosso corpo em suas formas é capaz de animar sem que 

nossa comunicação verbal esteja presente. No Programa do Jô, escolher um apresentador 

gordo, e com movimentos que podem tornar-se desastroso, é também optar pela garantia de 

um programa dentro do gênero humorístico. Podemos observar, na comunicação corporal, 

alguns significados que nosso corpo representa sem que de fato estejamos percebendo. 

Podemos citar a nossa postura diante de uma situação, nosso comprometimento com 

determinado assunto, o que nos permitiu um primeiro contato com a expressão que o corpo é 

capaz de firmar durante nossos diálogos.  

Já na seção 1.3, analisamos a presença do humor nos gêneros televisivos. Encontramos 

aí alguns formatos, como programas de auditório, colunismo social, docudrama, sitcom, 

esportivo, humorístico, entre outros, que fazem parte da categoria entretenimento. Tentamos 

explorar o gênero humorístico e programa de auditório bem como concentrar nossa 

compreensão nas estruturas desses tipos de programas e as características que os diferem dos 

demais.   

Nesse momento conseguimos perceber um pouco do estilo que caracteriza o 

Programa do Jô como um Talk Show, e já foi possível identificamos as linguagens utilizadas 

pelo apresentador na relação com o público externo (telespectador). Buscamos, da mesma 

forma, conhecer outros formatos de programas de humor, como CQC e Pânico na TV, Casseta 

e Planeta, que satirizam com humor entre muitos assuntos, questões referentes  à política, ao 

cinema, ao papel das celebridades no Brasil, etc.  

Pudemos então observar algumas das semelhanças que existem entre alguns desses 

programas televisivos. São elas referentes ao estilo de palco, assuntos pautados e 

principalmente, a consagração do apresentador, tornando-o não apenas um comunicador, mas 

uma celebridade. Geralmente o nome dos programas de auditório de humor leva o próprio 

apresentador, como por exemplo, o “Programa do Jô”. 

Neste capítulo, apresentamos alguns dos programas de auditório e humorísticos e, na 

segunda parte desta monografia, dedicamos nossa pesquisa à compreensão do gênero 

televisivo Talk Show para, mais adiante, fazermos um resgate da biografia do apresentador Jô 

Soares e o histórico Programa do Jô. 

  Iniciamos o capítulo 2, falando sobre a história e como o gênero Talk Show se 

estruturou no contexto televisivo. Fizemos um pequeno levantamento a respeito do início da 

implantação desse gênero, e alguns comentários sobre as modificações sofridas ao longo da 

história. Algumas peculiaridades chamaram mais nossa atenção como: o gênero Talk Show 

ter sido inspirado no stand-up comedy, que é um tipo de show encenado em palcos de teatro, 
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onde, geralmente, o piadista após ter contado sua piada recebe os aplausos da plateia como 

reconhecimento, estrutura que se repete no formato Talk Show. A própria figura do 

apresentador do gênero foi comparada aos palhaços em sua atuação e o palco do programa 

mostrou apresentar semelhança com o picadeiro, onde são desenvolvidas as atividades 

circenses. Algumas dessas similaridades reafirmarão a necessidade do uso do humor. 

 Essas práticas encenadas pelo apresentador Jô Soares são resultado de vasto preparo 

que ele foi construindo ao longo de sua carreira, o que facilitou muito a sua inserção no 

formato que o gênero apresentava. Sabendo que atualmente o programa do Jô representa o 

Talk Show no Brasil, em sua estrutura mais fiel, é percebido que, com o passar dos anos, o 

Programa do Jô foi se parecendo cada vez mais com o conceito de Talk Show instituído pelos 

norte- americanos.  

Analisamos, nos itens 2.2 e 2.3, a história do Programa do Jô, a biografia do 

apresentador e a estrutura do programa. Foi possível então confirmar que a evolução do 

programa também esteve sempre relacionada à proposta das emissoras onde foi veiculado. Na 

história do Programa do Jô, percebemos que desde seu surgimento na Emissora SBT, ele 

deixou de possui um caráter mais informativo e sério, onde o  próprio cenário era mais 

simples e destacava mais a presença dos entrevistados e apresentador, passando a incorporar 

características mais próximas do Programa americano David Latteman, onde a presença de 

palcos, música e jogo de luzes se fez presente.  

Pesquisando sobre a trajetória do apresentador Jô Soares, foi possível compreender a 

importância da sua escolha desse apresentador para comandar um programa de auditório que 

lida com a informação e com o humor como forma de expressão. Jô Soares se destaca em suas 

entrevistas pelo preparo profissional que adquiriu tanto no jornalismo, como na carreira 

humorística.  

Concluimos, através de nossa observação, que ele representa uma classe elitizada da 

população que teve o melhor acesso à cultura e educação, além de se tratar de um homem que 

ficou consagrado como um dos melhores humoristas do Brasil, sempre abordando sátiras 

referentes a situação precária do país, a corrupção de políticos, entre outras questões 

polêmicas vividas pelos brasileiros.  

   Após conhecer melhor o Programa do Jô, seu apresentador bem como o gênero 

televisivo é estruturado, partimos para a terceira parte do trabalho onde percebemos algumas 

das interações geradas no programa. 

Consideramos que foi de extrema importância desenvolvermos esse estudo mais 

detalhado do humor em suas variadas expressões, porque seus conceitos e técnicas se fizeram 
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presentes em muitos momentos da análise feita sobre as trocas interacionais.   

Foi possível entender um pouco mais de televisão e humor através da contribuição das 

referencias de autores como Henri Bergson (2007), Joel Birman (2004), Verena Alberti 

(1999), José C. Aronchi (2004) ,dentre outros.  

É, através principalmente de Erving Goffman (2005), que conseguimos alcançar 

alguma compreensão a respeito desses mecanismos que simbolizam as interações na relações 

sociais. Entendemos como no programa era constituída a fachada de Goffman (2005), e só 

então conseguimos ter a breve noção de que ela representava um conjunto de elementos que 

estavam presentes naquele Talk Show.  

Podemos, a partir daí, considerar que Jô Soares não era somente um humorista 

buscando status como foi estudado no nosso primeiro capítulo. Ele nos fez compreender, 

através da análise da sua relação face a face, na troca e desatenção no olhar, que nas suas 

interações, ele é possuidor do poder. Ele se relaciona com sua equipe de produção de forma 

muitas vezes autoritária e controladora.  

Na própria interação com seu entrevistado, Jô busca o controle durante seus diálogos, 

evitando muitas vezes o olhar do outro. A presença do humor, nessas interações fica mais 

clara em sua relação com sua “equipe de apoio” e com os auditórios. É claro que o uso do 

humor também se aplica ao entrevistado, mas nesse caso consideramos que ele não aparece 

como base para estruturar esse diálogo. O humor atuaria como complemento? Já nas relações 

com a equipe, o apresentador se utiliza muito do deboche, sátira e técnicas para gerar o humor 

e a cumplicidade é de grande valia para esse desdobramento. Na sua interação com o 

auditório presencial, o humor também aparece com mais força, onde o comprometimento de 

participação de uma forma comedida também pode ser constatada na representação desse 

auditório. Já na interação desenvolvida com o auditório externo, buscamos algumas teorias 

que traduzissem o “contrato de leitura” realizado pelo programa face ao seu telespectador.  

Nossa pesquisa foi muito importante, pois conseguimos alcançar alguns dos objetivos 

traçados conforme nosso percurso. Esse estudo nos proporcionou uma visão mais clara sobre 

os conceitos dos gêneros televisivos, o humor nas relações sociais e principalmente nos 

possibilitou analisar um Programa de TV que foi pouco pesquisado até o momento atual.  

Entender um pouco mais sobre essas trocas interacionais representou compreender 

também a linguagem televisiva atual, na qual precisamos achar formas mais adequadas 

visando a construção de vínculos com seus telespectadores.  

Acredito que essa pesquisa significou um grande salto na minha trajetória acadêmica, 

pois muitos dos desafios que encontrei na sua construção, me fizeram amadurecer, e dedicar-
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me de forma mais intensa e objetiva a minha formação profissional. Por ter escolhido um 

tema que me identifico muito, mas que pouco conhecia, foi necessário um mergulho na 

pesquisa e observação detalhada do programa analisado. Encontrei muitos conceitos que 

engrandeceram meus conhecimentos e facilitaram minha evolução no desenvolvimento do 

meu texto e concepção das possibilidades de abordagem dos assuntos propostos.   
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