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RESUMO

A monografia constitui-se na análise dos processos de interação comunicacional dos
apresentadores do Fantástico, da Rede Globo de Televisão. Considerado uma Revista Eletrônica,
o programa está há 35 anos “no ar” e, hoje, conta com os apresentadores Patrícia Poeta e Zeca
Camargo. A partir da interação dos apresentadores entre si e com o público, o programa é
constituído de uma maneira em que estratégias são utilizadas como forma de construção do
processo de interação. Assim, busca-se compreender as relações interacionais dos apresentadores,
contextualizando-as através de procedimentos teóricos e metodológicos, como a observação,
descrição dos programas, entrevistas e análises. A pesquisa está dividida em três partes, além da
introdução e conclusão: a sócio-interação e os processos de comunicação, a televisão como
dispositivo de enunciação e a análise da encenação dos apresentadores do Fantástico. No total,
dois programas foram analisados: de 23 de dezembro de 2007, que tinha como apresentadores os
jornalistas Glória Maria e Zeca Camargo. Já o segundo é do dia 24 de fevereiro de 2008 e os
apresentadores são Zeca Camargo e Patrícia Poeta. Constata-se que para além de um espaço onde
se faz jornalismo, o Fantástico é carregado de elementos representativos, onde a interação
comunicacional dos apresentadores nos mostra uma infinidade de estratégias simbólicas como
forma de construção dos sentidos enunciados.

Palavras-chave: Televisão; Programa Fantástico; Processos Interacionais; Encenação.

ABSTRACT

The monograph is inserted in the process of examining the communication procedure of
interaction in the presenters of Fantástico, from Rede Globo de Televisão. Considered as an
Electronic Magazine, the show is broadcast for 35 years and, today, it has as hosts Patrícia Poeta
and Zeca Camargo. From the interaction between the hosts with each other and with the public,
the program is built under strategies that are used in a way of construction the process of
interaction. Thus, the objective was to understand the interactional relationship of the presenters,
contextualizing them on theoretical and methodological procedures, such as observation,
description of programs the shows, interviews and analysis. The research is divided in three parts,
besides the introduction and conclusion: the social-interaction and the communication processes,
the television as a device for enunciation and acting analysis of the hosts in Fantástico. In total,
two programs were analyzed: from December 23, 2007, which had the journalists as presenters
Gloria Maria and Zeca Camargo. The second day was February 24, 2008 and the presenters are
Zeca Camargo and Patricia Poeta. In conclusion, in addition to an area where there is journalism,
Fantástico is loaded with representative features, where the interaction of communication
between the presenters show us an infinity of strategies as a symbolic construction of the senses
enunciated.

Keywords: Television; Fantástico Program, Processes interactionals; Acting.
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1 INTRODUÇÃO

No meio midiático, a televisão tem uma diferente especificidade comparada com outros

meios: a imagem. A tela, os apresentadores, as cores e o cenário nos saltam aos olhos como

elementos essenciais para a construção do processo comunicativo. A TV é um meio

comunicacional que tem essa particularidade de agrupar estrategicamente diversos elementos

como forma de informação e entretenimento.

Buscar algo no cotidiano que pudesse ser compreendido por meio do dispositivo

televisivo. Esse foi o desafio da pesquisa. À medida que o social está inserido em tudo o que

vivemos, separar algo que é feito para o social dele mesmo seria algo impossível, por isso a idéia

de analisar as representações e as interações que acontecem ao se apresentar um programa de

televisão.

Para mostrar as relações sociais aplicadas ao campo midiático, o Fantástico da emissora

Rede Globo de Televisão é um programa que se adapta perfeitamente ao conceito de

cismogênese de Gregory Bateson, a homeostáse familial de Don Jackson, a impossibilidade de

não comunicação de Paul Watzlavick e a fachada de Erving Goffman. Em meio à busca pela

compreensão do papel do apresentador, encontramos estratégias interacionais utilizadas como

forma de construção do enunciado, transformando os significados de ambos os comunicantes.

Considerado uma Revista Eletrônica, o Fantástico se baseia em quadros e notícias com os

assuntos mais variados possíveis, produz um jornalismo factual, porém são casos que decorreram

durante a semana e que têm alguma relevância para todo o país, curiosidades e reportagens que

de alguma forma têm relações com a vida das pessoas.

Para expor as estratégias interacionais dos apresentadores, foram analisadas duas edições

do programa, sendo uma do dia 23 de Dezembro de 2007, com a apresentadora Glória Maria e

Zeca Camargo e do dia 24 de Fevereiro de 2008, onde a apresentação passou a ser de Patrícia

Poeta e Zeca Camargo. O jornalista e também apresentador Pedro Bial saiu do programa no final

do mês de novembro de 2007, para se dedicar ao reality show Big Brother Brasil. Na segunda

gravação o jornalista também não aparece, pois estava de férias depois do término do reality

show.

É com a intenção de mostrar o quanto artifícios comunicacionais que fazem parte do

cotidiano estão inseridas num meio onde os discursos verbais e não-verbais imperam, no caso o

dispositivo televisivo, que essa pesquisa se consolida. A escolha pela Tele Revista Fantástico se
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justifica pelo fato de ter uma forma mais dinâmica e acessível de transmitir a informação e pelo

encontro de artifícios teatrais como forma de encenação ao apresentar.

Para compreender a questão dos processos interacionais dentro da Tele Revista, o

caminho percorrido incluiu análise do campo midiático como algo produzido pela e para a

própria sociedade. As relações existentes no cotidiano ultrapassam a barreira do aparato

televisivo e configuram uma série de operações, baseadas em atitudes e conhecimentos

adquiridos pelo meio. A busca pela legitimidade se dá a partir do momento em que interações são

iniciadas, onde as estratégias utilizadas de alguma forma influem nas ações do todo.

A televisão tem o poder de ativar muitos sentidos simbólicos para construir os processos

de discursivos, diferente de outras mídias. A imagem é um dos principais elementos da TV,

juntamente com a fala, sendo que cada um tem sua especificidade. Além desses elementos, toda a

composição cenográfica e a movimentação permeada pela linguagem não-verbal dos

apresentadores constituem o ambiente televisivo.

Antes de detalhar as parte da monografia, é preciso fazer algumas considerações

metodológicas e técnicas. Primeiro, a metodologia do trabalho foi construída a partir de análise

descritiva e se constitui num estudo de caso adaptado, já que escolhemos dois programas de

forma intencional, mas não foram analisadas as edições como um todo, apenas as partes que

tinham uma maior incidência de estratégias comunicacionais, por parte dos apresentadores.

Observamos que por meio de incompatibilidade tecnológica, as imagens captadas do

programa não ficaram na qualidade desejada, apenas uma das figuras não ficou em cor, o que

poderia melhor ressaltar os elementos de fachada e de envolvimento, por exemplo. Esse aspecto

dificultou também a escolha de imagens, já que muitas delas que tinham referências de encenação

não puderam ser captadas devido à qualidade do vídeo.

Mas acreditamos que, mesmo assim, a essência do estudo não se perde, já que a análise se

fundamenta na linguagem não-verbal dos apresentadores, o que fica perceptível se observadas as

figuras utilizadas e analisadas.

Por fim, além da introdução e conclusão, a pesquisa está dividida em três partes e foi

estruturada com base em conceitos e definições em torno dos processos de comunicação e das

características da televisão como dispositivo de enunciação. Entretanto, o estudo das

representações sociais e da sócio-interação se tornaram necessários, pois na medida em que se

está observando um programa que tem como centro um casal de apresentadores, analisar
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processos interacionais que se encontram no cotidiano mas que também se realizam na televisão,

é de extrema relevância para refletir sobre a comunicação.
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2 A SÓCIO-INTERAÇÃO E OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO

Para entender os processos comunicacionais via apresentadores de televisão, antes é

preciso compreender as teorias e suas concepções da comunicação como um processo de

interação.

Os Estudos da Escola de Palo Alto, fundada em 1942, se caracterizam pelas práticas

constituídas através da técnica de sócio-interação. Gregory Bateson, o precursor da Escola e seus

seguidores, como Don Jackson, Ray Birdwhistell, Paul Watzlavick e Erving Goffman, reuniam-

se na condição de um Colégio Invisível, grupo de pesquisadores que trabalham numa linha de

tradição de pesquisa específica.

Os pensadores da escola de Palo Alto direcionaram os estudos para a questão do

interacionismo simbólico, utilizando como viés principal o estudo da interpretação social por

meio do comportamento humano perante a sociedade.

Cada pesquisador teve uma importância específica dentro da escola, sendo que todos

contribuíram para o crescimento intelectual do Colégio Invisível. O termo interacionismo

simbólico foi criado por Herbert Blummer em 1937 e teoricamente é ligado à Escola de Chicago

(anos 40). Dentro desse modelo teórico que descreve as ações humanas, o primeiro autor que se

pode ressaltar como um pesquisador que utilizava tal método, é Gregory Bateson (1904-1980).

Os modos discursivos escolhidos pelo informante dependem do conteúdo apresentado na

comunicação. Por exemplo, no caso da mídia pode-se dizer que é a partir da notícia que se

constrói uma ordem, em que o jornalista separa o modo como vai ser dito. A apresentação pode

ser feita de diferentes formas, de modo que conquiste a credibilidade do receptor.

Quando o apresentador pára frente à uma câmera, ali ele tem de se colocar da melhor

forma possível para conquistar a confiança do espectador. A linguagem tanto verbal como não-

verbal também faz parte desse conjunto de fatores utilizados para descrever os acontecimentos do

mundo. Esses fatores podem ser considerados como a gestualidade, a seqüência de frases e o

ritmo da fala, a disposição do cenário e a expressão dos jornalistas. Segundo Charaudeau, “toda

essa construção visual é exibida e para tanto ela é objeto, como no teatro, de uma mise-em-scène

nos dispositivos instalados pela mídia” (2006, p.189).

Dentro desses aspectos comunicacionais, formulações científicas foram se construindo,

como a antropologia e a psiquiatria, para melhor explicar os processos de interação seja no
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campo midiático ou na sociedade como um todo. Para isso, os autores saem de suas raízes para

descrever a subjetividade nas ciências sociais.

2.1 UMA COMPREENSÃO DA COMUNICAÇÃO INTERACIONAL

Compreender o ser humano é uma tarefa difícil tanto para um cidadão comum como para

um cientista, independentemente da sua formação específica, seja antropólogo, etnólogo,

sociológico, psiquiatra ou psicólogo. As questões humanas estão ligadas não só ao indivíduo que

tenta entender o que se passa ao seu redor, mas também ao mundo que o envolve. Em meio a

tantas pessoas diferentes, com culturas miscigenadas e idéias convergentes, comunicar é um

processo que envolve paciência e compreensão.

Muitos dizem que o corpo é a melhor forma para se comunicar com qualquer pessoa do

mundo. Mas será que é tão fácil assim? A comunicação interacional vai muito além de um

simples gesto, mas todo gesto simbólico não deixa de constituir uma comunicação. Ou seja, por

mais que exista um só ser humano dentro de uma sala vazia, é possível existir comunicação.

Como concebem os autores da Escola de Palo Alto, “é impossível não se comunicar, nem que

seja com você mesmo”.

Para compreender um pouco mais sobre a comunicação entre indivíduos, começa-se pela

significação: todo o comportamento do ser humano é considerado simbólico. Não só pela

significação que não se pode explicar, como a abstrata, através da linguagem não-verbal, mas

também pelas expressões que exprimem atitudes concretas e representativas do comportamento.

Segundo Mortensen (1980), “manifestamos não somente a idéia que fazemos de nós

próprios, como também a maneira como interpretamos as outras pessoas, a forma como estas se

comportam em uma determinada situação” (1980, p.97).

Essa manifestação definida pelo autor ocorre a todo instante que se dirige à alguém para

comunicar. Através de gestos e olhares, os participantes traduzem as experiências e idéias que

queiram compartilhar, interagindo entre si, e é por meio desses símbolos que se estabelece a

compreensão entre os indivíduos.

Berger e Luckmann in Mortensen (1980) estudam a questão dos signos e abordam a

importância do contato face-a-face na comunicação. Na televisão não há o face-a-face direto, pois

receptor e emissor são separados por um aparelho. Entretanto, por ser um veículo de proximidade
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tão grande, atrai o receptor de uma forma que o indivíduo creia que a emissão está sendo

repassada apenas para ele. Podemos considerar como um face-a-face “mascarado”, que

transforma a situação intimista e que não exclui a possibilidade da não comunicação.

Quando se detêm exclusivamente na descoberta da significação simbólica, presta-se mais

atenção nas expressões faciais das pessoas. O rosto acaba sendo o principal meio para identificar

as emoções. Quando a questão é a linguagem não-verbal, Berger e Luckmann in Mortensen

(1980) são claros quando dizem que “toda reciprocidade de expressões que são dirigidas a um

indivíduo é simultaneamente acessível para ambos, ou seja, no contato face-a-face, a

subjetividade de um é entendida pelo outro através de um limite máximo de sintomas” (1980,

p.102).

Mas que sintomas são esses? Pois bem, imaginemos dois indivíduos numa ação durante

uma conversa, num exemplo adaptado de Weile e Tompakow (1986). O indivíduo A está

conversando com o indivíduo B, quando esse lhe oferece um pedaço de chocolate. O personagem

A recusa a sobremesa, com um sorriso e com um movimento de negação com as mãos. O

personagem B insiste com um sorriso e com uma ação de oferta para o amigo. Dessa vez, o

indivíduo A faz um gesto de repúdio com o rosto e de repulsa com as mãos de uma forma

negativa, fazendo com que o indivíduo B desista da oferta.

Se formos analisar o caso, podemos concluir que o personagem A num primeiro

momento, demonstrou interesse pelo doce oferecido pelo amigo. O sorriso demonstrado se

confundia com o gesto negativo das mãos, talvez por isso o indivíduo B tenha oferecido

novamente o chocolate. Quando oferecido novamente, o personagem A mostrou ao amigo uma

atitude de repulsa com a expressão facial, fazendo com que o personagem B finalmente desistisse

da insistência.

Considerando esse caso, A conseguiu convencer B de que não queria o doce por meio de

um conjunto de expressões negativas. E assim acontece em inúmeros exemplos de interações.

Através da linguagem corporal é possível descobrir esses sintomas que fazem parte da

comunicação, essa realidade é parte do encontro face-a-face e somente com esse contato que a

subjetividade torna-se mais perto do emissor-receptor.

Essa análise leva a contradições, já que é quase impossível conhecer completamente o

indivíduo com quem se comunica, tão bem quanto ele se conhece. E se levarmos em conta a

subjetividade inferida no ato comunicacional, representações falsas podem ocorrer, fazendo com
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que haja interpretações erradas na situação presencial. Mesmo que alguns sintomas possam ser

vulneráveis, tipificações são criadas para assemelhar indivíduos que tenham características

parecidas.

Para não acontecer erros na interpretação é necessário compreender a língua como fator

fundamental para entender o que se passa a nossa volta. Além disso, é preciso perceber o

conjunto de signos que se constroem por meio da comunicação, os gestos, movimentos corporais

e expressões subjetivas que desvendam situações habituais. No cotidiano, não é necessário

conhecer completamente um indivíduo para interagir com ele. Através de trocas de experiências e

conhecimentos, vínculos se formam configurando uma interação, mesmo que essas não sejam

inteiramente confiáveis, já que não é necessário muito tempo de convívio para alguém descobrir

que tipo de informações pode compartilhar com o outro.

O interacionismo simbólico pode ser considerado um estudo das ações comportamentais

cotidianas, onde se analisa a interação frente-a-frente entre indivíduos. É uma das escolas

fundamentais, com uma básica essência na sociologia e psicologia.

Para explicar melhor o que significa o interacionismo simbólico, Blummer in Mortensen

(1980) o divide em três premissas: “Seres humanos agem em relação ao mundo fundamentando-

se nos significados que este lhe oferece”. O indivíduo tem como base o que convive, o que

experimenta e tudo aquilo que está à sua volta como forma de compreensão e conhecimento em

sua relação com outros indivíduos.

A segunda premissa do autor é que “tais significados são provocados pela interação social

que se mantém com as pessoas” (1980, p.119). Todo o contato que se estabelece com pessoas,

deixa um pouco de nós, mas também leva um pouco do outro. Essas percepções são

compreendidas na medida em que nos socializamos e adquirimos características e diferentes

comportamentos ao longo da vida, o que tipifica a última premissa do autor que consiste no fato

“de que tais significados são manipulados por um processo interpretativo utilizado pela pessoa ao

se relacionar com os elementos com que entra em contato” (1980, p.119).

A vida em sociedade implica, fundamentalmente, uma interação entre os indivíduos que

dela participam. Para isso, estratégias simbólicas são utilizadas para compreender e serem

compreendidos. Na medida em que se cresce e se entende a importância dos objetos, das pessoas

e de tudo o que acontece ao redor, criam-se estratégias para interpretar aquilo que transmite

algum significado compreensível.
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A maioria dos estudiosos do interacionismo simbólico era especialista nas áreas de

psicologia, psiquiatria e esquizofrenia e fazia parte da Escola de Palo Alto, estudando o

comportamento humano como base das teorias que construíram ao longo do tempo. Diferente de

outros, Gregory Bateson, era um estudioso das ciências naturais e utilizou o conceito da

cismogênese para construir a “cisma no interior de um sistema social”, relata Winkin (1998,

p.37).

O autor relembra que Bateson “distinguiu a cismogênese simétrica, baseada na relação de

corresponder ao dom pelo dom, ou seja, sentimento de violência por violência, comparado da

cismogênese complementar, em que os parceiros se afundam em papéis de

dominação/submissão” (1998, p.37). A hipótese de Bateson na época faz uma troca entre a

sociedade e o indivíduo que faz parte dela. Ele utiliza a questão da interação entre indivíduos para

confirmar as alterações que aconteciam em toda uma sociedade e o fato de o feedback também

fazer parte do vínculo familiar.

Se a sociedade age de tal forma é porque seus indivíduos agiram de alguma maneira para

que os vínculos e aspectos fossem se modificando com o tempo. Seja através da interação com a

família, com amigos ou com desconhecidos. Pode-se dizer que as características e as sensações

foram trocadas e, por meio dessa permuta, a sociedade tem o domínio das mais diferentes

posições hoje.

Gregory Bateson durante suas pesquisas, encontra uma técnica fundamentada na relação

mãe e filho e no exemplo da esquizofrenia infantil. Esse método descritivo e analítico é

desenvolvido durante um trabalho de campo por dois anos, em uma aldeia das montanhas de

Bali1. O pesquisador analisa todo o comportamento não-verbal de mães e filhos do povoado.

Paralelamente às posições de Bateson, Don Jackson, um psiquiatra e psicanalista da época

levanta a questão da homeostáse familial. Um sistema em equilíbrio interno, ou seja, regulado por

mecanismos inter-relacionados, que funciona devido o feedback negativo, reação de resposta que

reverte à direção. Para entender melhor, utiliza-se a base familiar como princípio do estudo, por

exemplo: se um membro da família encontra-se com algum distúrbio, não basta tratar apenas o

indivíduo doente, mas sim toda a extensão familiar, tendo como base que ela também tenha

1 A obra de Yves Winkin relata uma amostra do estudo do duplo vínculo de Gregory Bateson na aldeia das

montanhas de Bali. O trabalho completo está em: Bateson, Gregory e Mead, Margaret. Balinese Character. A

Photographic Analysis, New York, The New York Academy of Sciences, 1942. Reimpressão: 1962.
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distúrbios que a influenciaram como um todo, já que necessita de uma nova organização no meio

instalado.

A técnica na homeostáse familial pode muito bem ser utilizada nos dias de hoje. Correntes

teóricas, como a Gestalt2, analisa o meio e tudo aquilo que o envolve como principal

transformador da vida em sociedade. O sistema imposto pelos meios faz com que o indivíduo se

sinta excluído se não adaptado às regras e costumes da maioria.

A configuração do termo social indica essa função normativa e reguladora que as famílias

vivem hoje em dia. Essa invenção do social acaba por implicar num modo de intervenção em que

é possível distinguir as relações informais entre os indivíduos da sociedade em questão. A

vertente patológica aplicada por Jackson ajuda a explicar o meio comportamental como

influenciador dos distúrbios evidentes.

Em 1959, com a criação do Instituto de Pesquisa Mental (MRI), centro de estudos

dedicado à psicoterapia, Don Jackson aprimora as hipóteses da homeostáse familial e intensifica

a técnica do duplo vínculo de Bateson. É nesse estágio que Paul Watzlavick, professor de

psicanálise e psicoterapia, abandona sua formação analítica e entra no Instituto de Pesquisa

Mental.

O trabalho de Watzlavick vai além das teorias de Bateson e Don Jackson. De uma

maneira particular, ele busca novas suposições baseadas na interação cibernética e sistêmica.

Na teoria formulada por Watzlavick (2007, p.46) “existem axiomas formados por uma

série de mensagens entre pessoas, das quais ele chama de interação”.

Entre esses axiomas está o conceito da impossibilidade da não-comunicação. Segundo o

autor, “essa impossibilidade é mais um fenômeno de interesse do que propriamente teórico”

(2007, p.46). Todas as teorias têm uma correlação com a patologia esquizofrênica, já que sua

base parte da psicoterapia. Se for considerado que todas as formas do comportamento humano

são comunicacionais e que não existe uma anulação do comportamento, chega-se a conclusão que

é impossível não se comunicar.

2 Para a psicologia social, a Gestalt é uma psicoterapia, fundamentada nas relações do indivíduo com o mundo em

que vive. A teoria desenvolve combinações de fenômenos existenciais e de transformação do ser.
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Watzlavick (2007, p.47) afirma que “toda a comunicação implica num compromisso, que

assim por diante, determina a concepção do emissor de suas relações com o receptor”, por isso os

esquizofrênicos utilizam o comportamento da não-comunicação.

Um segundo axioma proposto pelo autor é que a comunicação tem um comprometimento

com o conteúdo e com as relações formalizadas na interação. Ou seja, além da linguagem verbal

utilizada pelos comunicantes, as palavras possuem diferentes significados durante a troca de

mensagens. Todas essas informações repassadas ao receptor são entendidas como o que o

comunicante quis dar a entender ao receptor da informação através de códigos verbais e não-

verbais.

A pontuação das seqüências comunicacionais de Watzlavick são utilizadas para explicar

que a estrutura da interação entre os comunicantes se dá de diferentes formas. Tanto o emissor

quanto o receptor se comunicam, compreendendo e interpretando o comportamento do outro com

configurações nada semelhantes. O autor utiliza o exemplo de uma discordância conjugal para

exemplificar o axioma.

Fundamentado na base teórica da cibernética e sistêmica, a penúltima hipótese de

Watzlavick ressalta que tudo o que é dito, indiferente da forma, exerce informações relevantes

que desencadeiam na comunicação analógica.

“Em Resumo: Os seres humanos comunicam digital e analogicamente. A linguagem
digital é uma sintaxe lógica sumamente complexa e poderosa, mas carente de adequada
semântica no campo das relações, ao passo que a linguagem analógica possui a
semântica mas não tem uma sintaxe adequada para a definição não-ambígua da natureza
das relações”. (WATZLAVICK, 2007, p.61).

Por último, baseado num exemplo de Bateson, numa pesquisa desenvolvida na tribo

Iatmul da Nova Guiné, Watzlavick (2007) utilizou os processos para ampliar as suposições de seu

último axioma, o das permutas comunicacionais simétricas e complementares. O autor argumenta

que os comunicantes refletem sobre a interação e o comportamento do outro, por isso designa

essa relação como simétrica, já que há uma avaliação de ambos. E complementar, pois o

comportamento do emissor, por exemplo, pode ser incluído nas atitudes do receptor, tornando-os

iguais e recíprocos, o que aqui caracterizaria um fenômeno “diferente da Gestalt comportamental

(2007, p.63)”.
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Com tantas influências de pesquisadores e estudiosos da época, era quase impossível não

ter alguma interferência científica. Pode-se dizer que Ray Birdwhistell também foi influenciado

pelo modelo teórico de Margaret Mead, mas “construiu uma posição teórica só sua, baseado no

funcionalismo e culturalismo” (WINKIN, 1998, p.69).

O pesquisador se detém em estudar basicamente o relacionamento dos jovens de uma

certa comunidade. Birdwhistell em suas análises explicita a relação do corpo e dos gestos na

comunicação relacionados com a boa ou má saúde. O estudioso pretendia basicamente descobrir

e entender quais são os caminhos que levam à interação social.

Para descobrir que caminhos são esses é necessário primeiro compreender as relações do

cotidiano e as significações que elas causam. Por isso justifica-se a necessidade de aprofundar um

estudo sobre o autor que dedicou a vida para pesquisar as regras sociais do cotidiano do

indivíduo: Erving Goffman.

2.2 ENQUADRAMENTOS SEGUNDO ERVING GOFFMAN

Erving Goffman pode ser considerado como um dos maiores estudiosos da interação

social e da relação representativa na vida cotidiana. Inicialmente, para melhor compreender a

teoria de Goffman, é preciso elucidar dois conceitos: o de Representação e o de Encenação.

Entende-se por representação, “uma modalidade de conhecimento particular que tem por

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978,

p.26). Já de acordo com Rabaça e Barbosa (2001, p.267), o termo encenação é entendido pelo

“conjunto de processos artísticos na apresentação de uma peça teatral”.

Esses conceitos são os mais utilizados por Goffman na obra A representação do eu na

vida cotidiana (2005), onde a psicologia social é estudada seguindo uma abordagem

comportamental do ser humano e da forma como se manifesta perante a sociedade. Por meio de

exemplos teatrais é possível compreender as diferentes interações entre as comunidades

estudadas e a comunicação existente entre elas.

Pois bem, começa-se com um exemplo comum e que acontece cotidianamente. Quando se

chega ao encontro de um grupo de pessoas, entre elas, conhecidos e desconhecidos, a primeira

impressão é que um turbilhão de olhares se volta à quem chega, de uma maneira analítica e

informativa. Muitos buscam obter todo o tipo de indícios daquele que se aproxima, procurando
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informações baseadas no conhecimento que já possuem e na descoberta de novas características e

interesses. A partir da opinião que formularem baseados nessa análise precipitada é que decidem

o modo como vão se comunicar com o “novo” indivíduo participante.

O grupo que desconhece aquele ser que chega acaba por definir de uma forma

estereotipada, o que se equivale a reações frente a sujeitos que já conhecem e que possuem

características semelhantes. Isso ocorre mesmo sem a comprovação de que a pessoa possui ou

não tal estereótipo. Todos os sentimentos e emoções do indivíduo só podem ser julgados se ele

contar aos outros ou também por análises subjetivas que o comportamento corporal indica como

pista, sendo que esta não pode ser considerada como 100% verdadeira, já que constitui análise

prévia sem conhecimento pessoal detalhado.

Segundo Goffman (2005, p.12), previamente analisada a forma como o grupo avalia o

ator que chega, deve-se “considerar toda a expressão que ele transmite e toda a expressão que ele

emite. Sendo a primeira, os símbolos verbais que usa apenas para veicular a informação e a

segunda inclui uma ampla gama de ações que os outros podem considerar sintomáticas do ator”.

Essas perspectivas de transmissão e emissão invocam duas possibilidades: a de fraude e a

de dissimulação, já que o indivíduo que se apresenta pode ter agido de uma certa maneira (fora

do convencional) apenas para ser bem aceito no grupo desconhecido ou para comunicar apenas o

que lhe é pertinente e de interesse pessoal. A impressão inferida no comunicante é desmascarada

quando ele não expressa de forma convincente aquilo que pretende noticiar.

Esse exemplo é muito encontrado nos dispositivos televisivos, onde a imagem é um signo

de referência, impressões e julgamentos. Seja num telejornal ou programa de entretenimento, os

apresentadores são avaliados a cada minuto pelo telespectador. A necessidade de se fazer

entender, convencer e apreender a atenção é tanta que os elementos de representação e encenação

acabam ultrapassando a barreira do papel estrito de apresentador.

Nesse caso, baseado no uso de técnicas teatrais, os apresentadores são considerados como

atores sociais, capazes de influenciar na formação de idéias e paradigmas. Se não entendidos ou

levados “a sério” pelo espectador, o ator pode ser hostilizado pelos receptores. Nesse exemplo, há

um dispositivo determinando a interação, se fosse numa situação frente-a-frente, tal fato poderia

gerar uma crise de constrangimento, já que a pessoa se sentiria diminuída dentro do sistema

social instituído.
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Quando um indivíduo está numa posição presencial frente a um grupo, ele possui diversos

pretextos para representar e deve saber controlar as impressões recebidas pelos outros. Pode-se

resumir que a interação face-a-face age na relação recíproca das ações dos sujeitos

comunicacionais. São essas representações e os diversos papéis interpretados pelo indivíduo que

fazem com que o homem se conheça a si próprio.

O termo “máscara” utilizado por Goffman (2005) é explicitado de uma maneira que

significa que esses papéis ajudam no autoconhecimento, sendo que cada um de nós possui

diversas máscaras (o que seriam nossas representações). Vale ressaltar que depende do ator saber

usar de uma forma adequada essas máscaras, de modo que seja verdadeiro e levado a sério.

Tais comportamentos significativos, empregados pelo indivíduo, que contribuem para a

utilização de máscaras durante a comunicação, podem ser definidos como fachada por Goffman

(2005). Para o autor, o cenário é o primeiro elemento a ser observado para determinar a

representação existente no local e que “somente em circunstâncias excepcionais, o cenário

acompanha os atores, como exemplo: os enterros, uma parada cívica e nos cortejos irreais”

(GOFFMAN, 2005, p.29).

Se pensado num dispositivo comunicacional imagético, em que o cenário faz parte da

ação representativa em todas as etapas do programa, aplicada à teoria de Goffman, a fachada

intrinsecamente está aliada aos personagens. Geralmente, nas tarefas cotidianas, muitos signos

são instituídos durante as relações que se expressam para comprovar de alguma forma a interação

entre ambos.

É nesse estágio de análise que o autor emprega a dramatização e a necessidade de se

representar um papel em situações que exijam uma encenação. Muitas vezes, percebe-se fatos em

que o ator se dedica tanto a encenação que acaba por se perder e não se concentra no objetivo

inicial do qual lhe era proposto. Goffman usa um exemplo bem freqüente: “O aluno atento que

deseja ser atento, olhos fixos no professor, ouvidos bem abertos, consome-se tanto em representar

o papel de atento que termina por não ouvir mais nada” (2005, p.39).

Mediante o exemplo apresentado, é possível que o aluno convença ou não os integrantes

do cenário da ação. É natural o espectador duvidar ou acreditar na atuação do ator, e é por isso

que este utiliza os mais diversos artifícios representativos para persuadir o receptor. Quando se

descobre que houve uma trapaça durante a comunicação, ou seja, um dos comunicantes não foi

verdadeiro e não convenceu o outro, a fachada pessoal de quem representa é afetada diretamente.
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Segundo Goffman (2005), “quando descobrimos que alguém com quem lidamos é um

impostor descobre-se que ele não tinha o direito de representar o papel que desempenhava e não

era um ocupante credenciado da importante posição social” (2005, p.60). Ou seja, o impostor é

colocado a uma situação de avaliação, já que se sua representação tivesse sido próxima da

realidade, ele não estaria ocupando esse papel do qual foi designado.

Por isso a necessidade de apresentadores num meio imagético utilizarem as formas mais

universais e precisas de expressão. E mesmo com esse cuidado, as mídias tendem a pecar quando

o material passa pelo processo de edição. O menor detalhe exposto sob um ângulo equivocado

pode transformar-se num indício fatal. Exemplos como este serão analisados no capítulo 3, onde

a televisão e a imagem são estudadas como dispositivos prioritários na enunciação.

A sinceridade posta à avaliação na relação dos indivíduos deve ser levada em conta não só

pelo receptor, mas principalmente pelo ator da ação. Ele pode representar um papel que convença

ou não o outro, mas deve estar convencido de que aquilo que comunica é extremamente sincero.

O principal artifício para se convencer alguém de qualquer coisa, é primeiro você acreditar

naquilo que está a convencer. A afirmação da sinceridade do ato é o ponto inicial para um

desempenho persuasivo. “Isto indica que, embora normalmente as pessoas sejam o que

aparentam, as aparências podem ser manipuladas” (GOFFMAN, 2005, p.70).

Por isso, as encenações teatrais se explicam pelo fato de serem tão reais. Mesmo que para

se transformar num grande ator se necessite de muito treinamento, qualquer pessoa é capaz de se

tornar um, já que o teatro é a encenação de fatos e aspectos da vida real. Logo, explica-se a

facilidade do ser humano em trocar de papéis. Todo esse processo é desenvolvido durante a vida

e acaba-se aprendendo diversas estratégias de apresentação frente a fatos conhecidos ao longo do

tempo.

Muitos signos construídos durante a comunicação podem ser encontrados na expressão

facial tanto do emissor como do receptor. Em certas situações nem sabemos quem emite e quem

recebe a mensagem, por exemplo, durante uma caminhada na rua. Geralmente o indivíduo

quando passa por uma pessoa desconhecida, tende a desviar o olhar, ou simplesmente o resguarda

com o intuito de não ser percebido e conseqüentemente não iniciar um processo de interação.

A alteração do olhar é percebida por ambos entre os segundos que estimulam a ação e

também após ela, já que impressões faciais são analisadas pelos atores. Goffman in Mortensen

(1980), usa o termo “desatenção cordial” para explicitar a mudança de fisionomia frente a outras
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pessoas. Ele avalia o desvio de olhar, analisado no exemplo acima, como um “apagar de luzes,

sendo que configura o ato como um dos mais breves rituais interpessoais” (1980, p.157).

O fato de ser observado torna-se uma situação constrangedora, já que o indivíduo

pressupõe que seu comportamento e expressões estão sendo previamente analisados e

possivelmente até julgados, seja de forma negativa ou positiva. Todos os olhares trocados num

diálogo, ou até mesmo numa situação em que não há comunicação verbal, implicam

subjetivamente num compromisso, sendo que uma vez acontecido o contato, é aberta uma

condição para uma possível comunicação verbal.

Quando se faz parte de uma comunicação, intrinsecamente introduz-se numa relação de

cumplicidade com os outros participantes, o que significa que o indivíduo é visto como um

personagem frente a uma platéia no meio de um espetáculo. Goffman (2005) utiliza

constantemente a linguagem teatral e cênica para estabelecer exemplos de representação e

personificação.

A palavra personificação pode ser entendida como um papel desempenhado pela pessoa,

aquilo que ela interpreta e realiza como sendo um personagem, seja de forma fantasiosa ou real.

É como tomar o lugar do outro, tentar ser e se personificar como tal figura que queira assemelhar-

se, de algumas maneiras conseguindo iludir ou não aquele com quem se interage.

Quando um indivíduo chega num ambiente perante outras pessoas, ele projeta uma visão

daquilo que vê e também de como é visto. Esse conceito afirma a existência do ser e daquilo que

ele é frente a uma situação. Goffman (2005) coloca em questão três premissas que estruturam o

conceito de interação, personalidade e sociedade. A inter-relação dessas questões infere na forma

como a interação social pode ser modificada durante as relações de equipes e grupos.

As linhas definidas no início de uma interação podem naturalmente se desfazer se for

encontrada alguma informação falsa na comunicação e também se aquilo que estava estruturado e

definido, seguindo uma trajetória linear, tende a se desconectar de uma maneira em que possa

haver uma quebra comunicacional.

A segunda premissa baseia-se na personalidade do ator em cena. Sendo que o público

“tende a aceitar a personalidade projetada pelo ator durante qualquer representação comum como

representante de seu estabelecimento social” (GOFFMAN, 2005, p.222). A representação acaba

por ser aceita pelo desempenho que o indivíduo tem em representar tal papel, de modo que ele é
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avaliado a cada apresentação. Se não são aceitas, a credibilidade e a personalidade do ator podem

ser consideradas como infiéis.

A interação é entendida pelo autor como um jogo, onde mesmo que os atores façam de

tudo para evitar tais quebras na comunicação, de alguma forma as premissas serão atingidas, seja

no nível de abstração ou concreto.

É a partir desse jogo de estratégias e concepções que a comunicação se dá entre os

sujeitos. Para elucidar essas questões de uma forma mais prática e objetiva, o capítulo abaixo

define o meio televisivo como dispositivo de enunciação, em que a imagem é o fator principal

para a interação e para construção de conceitos como a credibilidade, contrato de leitura e termos

representativos, que serão discutidos adiante.

http://www.pdfdesk.com


22

3 A TELEVISÃO COMO DISPOSITIVO DE ENUNCIAÇÃO

A televisão surgiu no Brasil em abril de 1950. Desde então, a imagem passou a fazer parte

de nossas vidas diariamente. A utilização do rádio ou dos jornais como meios de comunicação

aos poucos foi perdendo espaço para aquele objeto novo que chegava aos olhos do espectador e

que agora podia ver as rádios novelas, e assistir atentamente a notícia.

A TV é um recurso que prende a atenção do público, justamente pela possibilidade da

imagem apresentada. Estar no momento da ocorrência e mostrar o que acontece ao telespectador

são afirmações do real, comprovações da existência daquele meio que fala com quem fica do

outro lado da tela. O entretenimento que a televisão oferece acaba por seduzir o receptor com

diálogos subjetivos, por meio da veracidade construída pelos episódios transmitidos.

Segundo Charaudeau (2006, p.109), “a televisão é imagem e fala, fala e imagem”, numa

dimensão de sentido em que não é possível separar uma da outra, mesmo que sejam organizadas

de maneira diferentes. Numa sociedade midiatizada onde a imagem tem status singular, o grande

desafio na televisão é construir símbolos representativos para instituir um contato frente a um

dispositivo imagético e seu receptor.

Aos poucos, o formato da programação foi se modificando e o apresentador passou pela

mesma transformação. A maneira como os telejornais eram apresentados foi aprimorada com o

passar dos anos. A preparação e as observações do âncora fazem parte de todo o processo.

Segundo Barbeiro (2005, p.79), “o apresentador de programa jornalístico na TV não é artista nem

notícia”. Ele não é a estrela do telejornal, mas é o rosto mais conhecido e familiar do

telespectador.

O apresentador trabalha com a notícia e, por isso, não deve chamar mais a atenção do que

aquilo que está sendo dito. Mas a forma como ela é enunciada é o que seduz o espectador a

permanecer à frente da televisão, por isso, a importância de saber o que está falando. O jornalista

deve participar das etapas de produção da matéria, conhecer sobre o que ela trata para produzir a

devida expressão que a matéria oferece.

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
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principal do “espetáculo”, o apresentador acaba por tomar seu lugar, deixando-o apenas como

coadjuvante, assim como numa peça teatral.

O âncora do programa serve como um tradutor, um representante que oferece a notícia ao

telespectador. É ele que “vende” o que está sendo dito e a partir da credibilidade que transmite, o

espectador pode ou não gostar e se identificar com a reportagem. Assim é que são construídos os

contratos e as fontes de credibilidade que os apresentadores vinculam com o telespectador.

No capítulo seguinte é possível compreender a forma como se dão esses contratos, como

se pode expressar o vínculo proposto pelo dispositivo televisivo através dos modos de

enunciação.

3.1 A TELEVISÃO E O SEU CONTRATO DE LEITURA

O termo contrato de leitura, utilizado por Verón (2003), implica em todo o contato que

emissor e receptor têm quando iniciado algum processo de comunicação. Por mais que seja um

contato desinteressado e que de alguma forma não convença os sujeitos envolvidos, o contrato

está ali subentendido e expresso por um componente que segundo Casetti e Odin in Verón (2003)

é determinado como interpretante da comunicação.

Esse vínculo proposto pelo contrato se materializa por meio de processos de enunciação

entre os indivíduos. Com o passar dos anos, devido ao formato de instituições instaladas no

Brasil, esse interpretante foi se modificando através do dispositivo televisivo que também sofria

adaptações ao longo do tempo.

Para ilustrar como funciona esse contrato, utiliza-se um esquema de Patrick Charaudeau

(2006, p.114), como forma de interpretação e transformação da notícia enunciada. Esse duplo

processo, da transação e da interpretação segundo o autor “determina as condições de encenação

da informação, orientando as operações que devem efetuar-se em cada um dos processos” (2006,

p.114).

As dimensões tomadas pelas transformações midiáticas foram reforçadas à medida que o

apresentador ocupou uma função extremamente expressiva no sentido de enunciador. O contato

com o público tornou-se mais intenso e a confiança depositada nele intensificou o vínculo

existente entre os comunicantes.
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“Contrato de Comunicação”

“Contrato de Comunicação”

“Acontecimento
Bruto e Instância “Notícia” Instância “Acontecimento

Interpretado” de produção Acontecimento da recepção Interpretado”
midiática constituído midiática

--------------Processo de transformação ------------ ------------- Processo de Interpretação----------

Processo de transação

Charaudeau explica o contrato de comunicação por duas instâncias, sendo que uma é a de

produção midiática e a outra é a de recepção. A partir dessas instâncias é que são construídos os

processos de transformação e de interpretação do fato.

Rodrigues (1994) também faz referência aos signos identificados na comunicação, que

“consiste em dizer que o destinatário de uma mensagem reconhece a intenção do locutor e

identifica o objeto para que a sua mensagem remete, graças à existência de um código que

determina as correspondências entre os signos trocados” (1994, p.141).

O código citado por Rodrigues é o dispositivo de enunciação presente na interlocução dos

comunicantes. Ou seja, levar adiante um processo de comunicação infere na capacidade de

interagir com o outro e na maneira como essa interlocução procede, constituindo assim um

método de enunciação em que estabelece e confirma o diálogo.

O processo de enunciação é um dos principais fatores na hora de se apresentar um

programa televisivo. Como visto no Capítulo 2, a linguagem pode ser analisada tanto de uma

forma verbal quanto não-verbal, Flores e Teixeira (2005) alertam para o fato de que “estudar a

enunciação exige que se coloque o sujeito em um quadro intersubjetivo da linguagem, no qual

este se constitui pela co-referência com o outro” (2005, p.92).

Essa explicação dos autores pode ser observada através da posição que o apresentador se

coloca frente às câmeras com o intuito de construir confiabilidade e uma maior realidade possível

ao receptor. O olhar é um dos melhores exemplos a ser referido nessa questão porque é o que

mais expressa a comunicação no caso de um dispositivo que separa os comunicantes por meio de

um objeto imagético.
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Verón (2003, p.17) emprega a expressão “O-O” 3 (olhos nos olhos), no qual argumenta

ser um “aspecto fundamental da televisão que, a partir do ponto de vista dele, remete ao corpo

significante”.

Em conjunto com o olhar, toda a questão que envolve as mais diversas formas de

enunciados são elucidadas a partir do exemplo de Fouquier e Verón apud Klein (2007, p.228),

que define quatro espaços para designar o processo de construção dos enunciados: o “espaço-

mundo”, o “espaço-percurso”, o “espaço-mediação” e o “espaço-canal”.

O espaço-mundo seria a cena e todo o ambiente que envolve o acontecimento, o que

Goffman institui como a “fachada”, o espaço-percurso é aquele definido por quem captura a

imagem, seria o enquadramento a ser observado, o espaço-mediação é quando o fato é situado

entre o espaço e o tempo, onde os processos de edição e enunciação são separados. Finalmente, o

espaço-canal é toda produção do que vai ao ar e os princípios que são colocados em risco como

forma de aprovação.

Além de todos os espaços que envolvem o dispositivo e fazem dele uma possibilidade de

compreensão multidimensional, a necessidade de entendimento dos discursos sociais é

imprescindível para a construção de sentido no programa. Por isso, além de Peirce apud Klein

(2007) que utiliza a relação triádica da linguagem, da imagem e do contato para elucidar as

diferentes formas de discurso, a idéia de Verón apud Klein (2007) é indispensável à medida que o

olhar, a voz e o corpo são elementos fundamentais na constituição do processo comunicativo.

Assim, os sentidos do enunciado e o mecanismo de enunciação estão de alguma forma

conectados ao olhar de quem fala. Quem olha diretamente para a câmera tenta provar a realidade

daquela situação, transmitindo ao espectador que a mensagem destinada é para ele. Verón (2003)

cita uma passagem de Umberto Eco, em que diz:

“O não-olhar para a câmera é, portanto, “um efeito de verdade” no nível de enunciado,
ao passo que o olhar para a câmera sustenta outra verdade: neste caso, “não mais se trata
da verdade do enunciado, ou seja, da adesão do enunciado aos fatos, mas da verdade da
enunciação”, conclui Eco” (VERÓN 2003, p.17).

3 A expressão pode ser encontrada em: VERÓN, Eliseo. “Il est là, je lê vois, il me parle”, Communications.

nº 38. Paris, 1983.
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Esse episódio da enunciação estar diretamente ligada ao conceito de veracidade e adesão

do público chama a atenção para o fato de que a linguagem é a ação principal de uma interação

comunicacional. Por isso Vizeu, (2005, p.40) se refere ao “interlocutor como agente construtivo

do ato de produção da linguagem, sendo identificado como co-enunciador do texto e não um

mero codificador de mensagens”.

Logo, há necessidade de analisar os enunciados de uma forma conjunta, em que o público

espectador também participa de uma forma implícita da linguagem utilizada, já que o ato

enunciativo não se constitui apenas nas ações do sujeito locutor.

Para explicitar isso se utiliza o esquema do dispositivo televisivo da enunciação, onde

Peruzzolo (2007), complementando a idéia do contrato de comunicação de Charaudeau (2006),

afirmando que o discurso do entrevistado não é só um discurso de televisão, mas um discurso

pessoal.

“A instância dos agenciamentos”

Eixo do mostrar Eixo do olhar Eixo do Ver/ Ouvir

Nós / TV ß -----------------------------------à Vocês/

Relações da fala Telespectador

TELA - Enunciação

Dizer/ Mostrar Ver / Ouvir

Nesse exemplo, Peruzzolo (2007) explica a importância das estratégias de convencimento,

onde o fato de existir uma tela ligada, implica no encontro dos sujeitos. De um lado da tela, existe

o espectador, que deseja ver algo e do outro lado, há o apresentador que busca ser visto e ouvido.

Para isso, é necessário entender a tela como um dispositivo modelo baseado no eixo do olhar do

indivíduo, é como se ela fosse a expressão de uma interação entre o espectador e o aparato

televisivo, caracterizado pela tecnologia.

Assim, o eixo mostrar – Nós/ TV se insinua no eixo do olhar Vocês/ Telespectadores,

organizando as relações de fala como uma relação de conduta dos sujeitos. Nesse caso, o

enunciado informativo da televisão é uma identidade textual estruturada pela força de dois
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núcleos da interação: o dizer/ mostrar e o ver/ ouvir. Esses núcleos dizem respeito à ação

desempenhada pelos dois agentes comunicantes, de um lado quem deseja enunciar e de outro

quem quer ouvir a enunciação dirigida. Quem ocupa o lugar discursivo de sujeito espectador,

participa de duas dimensões comunicacionais, a decodificação da mensagem, ou seja, o ato de

entender a linguagem e todos os signos inserido nela e também da interlocução, um ato

interacional de fala entre emissor e receptor.

Nesse contexto é preciso mencionar que há diferenças entre os conceitos de língua ou

linguagem. Para Flores e Teixeira (2005, p.98) “no que diz respeito ao termo lingüístico, a

definição recorrente é considerá-la a ciência que estuda a linguagem humana – encontra-se

também o estudo da língua ou do sistema lingüístico”.

É por essa linha discursiva que a enunciação permite num determinado espaço e tempo, o

estudo da representação baseado em fatos enunciados. Fundamentados na enunciação é que os

jornalistas “produzem os discursos que se transformam em notícias” (VIZEU, 2005, p.44).

No jornalismo, a linguagem não é só uma âncora para a construção dos sentidos, mas sim

uma categoria, na qual a realidade buscada pelo emissor é encontrada. “A seleção dos

acontecimentos que o jornalista enuncia pressupõe, da sua parte, um julgamento, na maioria das

vezes implícito, acerca da relevância e do seu interesse para o público” (VIZEU, 2005, p.44).

Essa escolha do assunto a ser enunciado, muitas vezes, está diretamente envolvido com a

linha editorial do veículo e da evidência que o tema possui no momento da opção. A forma como

tais enunciados são elaborados necessita de um reconhecimento universal, sendo válido para um

público diverso, sem levar em conta opiniões e experiências do receptor.

Alguns programas hoje, como os telejornais, tentam utilizar este método enunciativo

como forma de aumento da audiência. Rodrigues (1993, p.150) ressalta que “dentro do telejornal,

a estratégia enunciativa mais importante que os jornalistas adotam é a do apagamento sistemático

das marcas de enunciação, pelo uso da terceira pessoa gramatical”.

“Apagar” essas marcas significa “apagar as pessoas” da enunciação, já que a terceira

pessoa na gramática corresponde à negação de quem se fala. Essa tática televisiva é utilizada para

universalizar o discurso durante todo o enunciado.

Esse enquadramento de linguagens convém para demarcar o discurso dentro da cena da

enunciação, com o objetivo de afirmar que ela surge num espaço diferente dos co-enunciadores
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da ação. Maingueneau (2002) utiliza a palavra embreagem para especificar “todo o conjunto das

operações pelas quais um enunciado se ancora na situação da enunciação” (2002, p.108).

Os elementos que exemplificam essa operação são chamados de embreantes, considerados

os pronomes, o tempo e o espaço identificados num texto jornalístico. Em toda a cena enunciativa

de uma interlocução existem dados que fazem compreender a cenografia envolvida no discurso.

A palavra cenografia em si não significa basicamente o cenário real que se pode enxergar,

no caso do dispositivo televisivo, mas tudo o que corresponde ao discurso, a motivação do ato e a

relação pessoal entre os comunicantes. O autor ressalta a importância de entender a cenografia

como “a enunciação que constrói o seu próprio dispositivo de fala” (MAINGUENEAU 2002;

p.87).

A partir desses conceitos, hoje na televisão é quase impossível diferenciar o olhar humano

da visão eletrônica “embutida” em nossos olhos, através da semelhança com a realidade. Todo o

cenário e a enunciação acabam por transformar a notícia num espetáculo, em tempo real e

presente em todos os lugares.

Mesmo com algumas características subjetivas já que os apresentadores utilizam métodos

de dramatização, como visto no capítulo anterior, o telejornalismo não deixa de ser real ao

elucidar as notícias enunciadas. Alguns conceitos, como o de olimpianos, personagem e ídolos,

vão ser refletidos de forma breve no capítulo seguinte, para mostrar como o apresentador ao

ocupar seu lugar específico necessita de artifícios para apreender a atenção do telespectador no

cenário audiovisual.

3.2 APRESENTADOR: UM PERSONAGEM EM CENA

Devido as novas demandas criadas pela mudança na tecnologia, surgiu o jornalista como

apresentador de programa. A capacidade do saber jornalístico e a aptidão de apresentar um

programa tornaram-se essenciais no momento em que o jornalista troca o trabalho na rua, para

ficar dentro dos estúdios e conformar-se com a condição de se tornar uma estrela a partir daquele

determinado momento.

Segundo Yorke (1998), “os jornalistas/apresentadores são contratados não só pela

aparência ou voz, mas também pela experiência, e conseqüentemente podem exigir salários bem

mais altos do que os dos editores aos quais, teoricamente estão subordinados” (1998, p. 134).
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O jornalista como apresentador implica na situação de “apresentar” a nós, espectadores, a

matéria ou notícia que queira passar. Através dessa apresentação é que verificamos certas

linguagens e formas de representação. Se essa forma de representação não é aceita pelo

espectador, ele acaba por se sentir enganado, pois observa que o mostrado não é “reflexo” da

realidade que ele imagina.

Nesse sentido, numa analogia ao conceito de Dayan e Katz (1995), entende-se o jornalista

como um “mestre de cerimônias”, onde ele é o encarregado de fazer a mediação, a locução,

cumprindo um papel central no processo de construção do programa que apresenta. Para isso é

necessário que também tenha uma postura condizente com a situação e é a partir de seu

desempenho em palco que dependerá o sucesso de seu contato com o público.

O apresentador não deve chamar mais a atenção do que está sendo enunciado, mas deve

fazê-lo da melhor forma possível. O mestre de cerimônias tem um papel definido a partir de

regras e características do meio em que atua. Portanto, sua entrada em cena está sempre baseada

em rituais que são desenvolvidos por meio de um cerimonial específico no caso, o midiático.

Assim, os apresentadores sempre representam algo seja quando falam a notícia ao vivo ou

gravada no ar. Quem está frente à frente com o público deve ser o mais natural possível, para que

a construção da realidade possa ser aceita por quem assiste. Algumas características gerais de

representação são importantes para se identificar na hora de assistir a um programa de televisão.

Uma impressão idealizada é oferecida ao espectador, acentuando fatos e ocultando outros,

porém o ator mantém a dignidade expressiva e se previne mais contra as falhas e insinuações que

o público venha a ter através do manifesto de interação sendo um receptor. Goffman (2005, p.65

e 66) expressa isso dizendo: “Todas essas características gerais das representações podem ser

consideradas como coações da interação, que agem sobre o indivíduo e transforma suas

atividades em representações”.

Assim, é possível compreender o significado de personagem. Para Barbosa e Rabaça

(2001), “personagem é cada um dos indivíduos, fictícios ou reais, que figuram em qualquer forma

de narrativa (romance, reportagem, poema, peça teatral, filme, etc.)” (2001, p.561). O que

significa que mesmo que o jornalista esteja sendo ele mesmo na hora da apresentação de um

programa televisivo, formas de representação e encenação são encontradas, como já visto no
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Capítulo 2. O ser humano não perde a sua identidade quando representa algo, mas cria

interpretações diversas acerca daquilo que está comunicando.

Discorda-se da análise de Barbeiro e Lima (2005), quando afirmam que jornalistas não

representam personagens, já que mesmo que o repórter tenha o compromisso de dizer a verdade,

por meio de investigações, dentro de diagnósticos isentos de opiniões, acredita-se que o jornalista

faz o mesmo papel de um ator.

Se pensado o dispositivo televisivo como um palco de atrações em que aquele que

apresenta tem a responsabilidade de convencimento e atração, observa-se a impossibilidade da

não representação. O que significa que também são características semelhantes a de um ator

fictício.

“...a representação de uma atividade diferirá da própria atividade e por conseguinte
inevitavelmente a representará falsamente. E como se exige do indivíduo que confie nos
sinais para construir uma representação de sua atividade, a imagem que construir, por
mais fiel que seja aos fatos, estará sujeita a todas as rupturas a que as impressões estão
sujeitas” (GOFFMAN, 2005, p.65 a 66).

Alguns conceitos podem ser definidos de uma forma clara e associativa. Na hora da

apresentação, o jornalista pode fazer o papel de um ator, o que significaria que ele interpreta e

representa diversas ações dramáticas, com bases em textos, estímulos visuais, sonoros ou

previamente concebidos por um autor ou improvisações pessoais e coletivas.

Interpretar é uma técnica de representar uma peça, seja ela dramática, musical, de TV ou

no cinema. “A maneira como uma peça artística é representada pelo artista é conhecida como

interpretação, ou seja, é uma etapa de um processo de conscientização do receptor de uma

mensagem em relação ao conteúdo da mensagem recebida” (BARBOSA e RABAÇA, 2001,

p.396).

Nos programas de entretenimento, há a possibilidade de o espectador também participar

da programação, com cartas, e-mails ou telefones. Essa aproximação rompe a barreira da

transmissão, já que segundo Eco (1984, p.188), “a verdade do enunciado não está mais em

questão, ou seja, não é mais levado em conta a linguagem e o fato, mas sim a verdade da

enunciação que diz respeito à cota de realidade daquilo que aconteceu no vídeo e não do que foi

dito”.
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A partir da concepção do autor, infere-se que a idéia da demonstração da verdade é de

extremo valor para quem assiste a algo. Mesmo que aquilo que esteja sendo apresentado se

encaixe numa cena de ficção, as formas de convencimento têm que ser muito mais exploradas,

através da enunciação corporal, do que simplesmente o fato por si só.

No caso de um programa televisivo, o apresentador que está frente às câmeras, falando

com um público diverso, não é um personagem fictício (pois ele não deixa de ser ele mesmo

quando apresenta, mas há a possibilidade de encenação de personagens) e tenta da melhor

maneira mostrar essa verdade através de diferentes linguagens.

A idéia de convencer ao outro daquilo que está sendo dito, transforma o apresentador

numa espécie de julgador da verdade, onde tudo o que é enunciado na televisão, é tido como

absoluto. A interpretação do que é falado depende de cada receptor, que transforma a informação

como parte da construção opinativa sobre o assunto discutido, assumindo um papel de juiz e

formador de opinião na sociedade.

Através da enunciação da linguagem, compreende-se que a interpretação do texto faz

parte dessa atmosfera de apresentação dos âncoras de um programa televisivo. A interpretação do

repórter ou apresentador tem a necessidade de transmitir segurança e construir laços de

credibilidade com o telespectador.

A leitura do texto, com uma entonação equilibrada, por exemplo, é uma peça chave para

que a notícia seja transmitida de uma forma clara e precisa. Além da confecção de um bom texto,

que não cause transtornos de linguagem na hora da leitura, existe a questão da expressão oral,

integrada com a postura do apresentador, os gestos e a maneira como se portam frente às

câmeras.

“O corpo tem uma linguagem que transmite mensagens nem sempre coerentes com o
que é falado. Mesmo que não concordemos com aquelas visões precisamos admitir que a
maneira como gesticulamos, como ficamos de pé ou nos sentamos revela alguma coisa
do que estamos pensando ou de como nos sentimos” (CURADO, 2002, p.66).

A exposição de ser um apresentador de programa nos tempos em que a imagem é mais

importante do que o próprio enunciado faz os profissionais adotarem uma certa postura frente aos

meios que os perseguem dia e noite atrás de informações pessoais. A necessidade de glorificar a

própria imagem acaba por mitificar o lugar que o apresentador ocupa, fazendo dele um ídolo.
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Uma das explicações para legitimar o fascínio que o apresentador promove em cena é

contextualizada por Morin (2005) através do conceito de olimpianos, numa sociedade onde a

imagem lidera, onde são todos aqueles que de alguma forma se tornam modelos de cultura. “A

mídia, ao mesmo tempo em que investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas

vidas privadas a fim de extrair delas a substância humana que permite a identificação” (2005,

p.107).

O autor observa o fato de que o universo do espetáculo permite que os olimpianos sejam

representações e modelos para os espectadores. Morin ressalta que “são os grandes modelos que

trazem a cultura de massa e, sem dúvida, tendem a destronar os antigos modelos, que seriam, os

pais, educadores e heróis nacionais” (2005, p. 107).

A força que a mídia exerce aos espectadores transforma conceitos, cria padrões e incita a

sociedade, na medida que a imagem é a fonte dos modelos propostos a serem seguidos pelo

público.

Bacon apud Lalande (1999, p.511) caracteriza ídolo como “uma das classes de erros mais

gerais e mais profundamente inveteradas, contra a resistência ou a influência dos quais é

necessário precaver-se”. Para o autor, ídolo se refere a uma falsa idéia, uma falsa aparência

representada por algum ser que deseja representar Deus, de uma forma inventada.

A intimidade que se cria tendo o apresentador todos os dias na frente do espectador,

aumenta a sedução pelo personagem em cena. Muitas vezes, passa da opinião de um indivíduo,

para toda a comunidade. Independente do lugar que o sujeito ocupa, as celebridades já tem uma

imagem conceituada pelo espectador.

Num mundo onde os valores estão totalmente “fora de ordem”, “a verdade” torna-se falsa

para momentos em que o espetáculo é apenas uma aparência, onde a sociedade se transforma

num reflexo de imagens do próprio cotidiano.
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4 ANÁLISE DA ENCENAÇÃO DOS APRESENTADORES DO FANTÁSTICO

Com o dispositivo televisivo, a construção do processo comunicacional via

apresentadores se realiza por meio de processos de enunciação e também sócio-interacionais.

Neste trabalho, a compressão da interação social é base para a análise dos apresentadores do

programa Fantástico, da emissora Rede Globo.

Nessa perspectiva é necessário compreender as formas de encenação e como esse

processo se concretiza durante a interação entre os dois apresentadores. Uma das intenções é

mostrar que jornalistas também representam personagens, caracterizando as ações que se

efetivam via televisão de uma forma construída e intencional.

Partindo desses paradigmas, entende-se que todo o conjunto de interações e movimentos

mostrados no programa, de alguma forma está ali, apresentado na forma de um jogo de

encenações, devido à necessidade de selar um contrato com o público.

Assim, o objetivo da análise é discutir, refletir e compreender as linguagens empregadas

no processo de encenação do programa Fantástico, observadas num âmbito em que é analisada

apenas a linguagem não-verbal. Não se questiona a importância, nem a interpretação do

enunciado verbal, mas ressalta-se que o objetivo central da pesquisa é estudar as formas de

interação comunicacional, baseadas em gestos, olhares e movimentos no cenário televisivo.

A problemática da pesquisa se constrói a partir da análise do reconhecimento das

estratégias de encenação utilizadas pelos apresentadores do Fantástico. Todo o jogo de

movimentação em cena tem algum significado que deseja ser transmitido ao espectador, seja de

afirmação, reprovação ou convencimento.

Antes de analisar as estratégias, é necessário conhecer um pouco a história do programa

que há 35 anos faz parte das noites de domingo do telespectador brasileiro. O Fantástico nasceu

em 1973 com uma proposta de revista semanal, com notícias internacionais, musicais, humor,

teleteatro, números de variedades e noticiário diário. Com o passar do tempo, o jornalismo passou

a ganhar destaque na programação de domingo.

Em 1978, o jornalismo ganhou espaço na tela. Drama, risos, misticismo, política, ciência,

entre outros aspectos, poderiam ser vistos de uma forma fantástica se estivessem baseados na

informação. Já 10 anos depois, a programação passou por uma pequena mudança de padrão,
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abandonou a característica de revista para se tornar um telejornal voltado para a atualidade, sem

deixar de lado, as músicas e o humor.

Só em 1993, a programação foi adaptada no papel de revista eletrônica e passou a buscar

uma interatividade com o telespectador. Em 1995, o Fantástico ganhou agilidade e a bancada foi

abolida das apresentações. Já em 2004, a interatividade virtual toma conta das apresentações

quando Eva Byte, a primeira apresentadora virtual da TV brasileira, passa a atuar ao lado dos

apresentadores “reais”.

Hoje, o programa é também conhecido como o Show da Vida e conta com os

apresentadores Patrícia Poeta e Zeca Camargo. A necessidade de conhecer cada um deles é

fundamental para relacionar as interações estabelecidas ao longo do programa. Glória Maria

também faz parte do estudo, mesmo tendo se ausentado das gravações durante a pesquisa. A

jornalista trabalhou no Fantástico de 1998 a 2008 e tornou-se conhecida pelas reportagens

especiais e pelas diversas viagens que já fez pelo mundo, ao longo da carreira foram mais de

cento e vinte países visitados.

Patrícia Poeta, gaúcha, natural de São Jerônimo começou em 2000 na emissora Rede

Globo, como apresentadora de telejornal em São Paulo, em seguida do Jornal Hoje e passou a

moça do tempo. Foi a experiência de cinco anos nos Estados Unidos como correspondente

internacional que a trouxe até o Fantástico. Em 6 de janeiro de 2008, foi escolhida como

substituta da antiga apresentadora Glória Maria.

Zeca Camargo é apresentador, repórter e editor-chefe do Fantástico em São Paulo.

Começou a trabalhar com jornalismo em 1987 no jornal “A Folha de São Paulo” e passou a ser

diretor de jornalismo da emissora MTV Brasil. Trabalhou também na TV Cultura, foi editor da

revista Capricho e só aí começou sua participação no Fantástico com a apresentação do quadro

“Altos Papos”. Em 25 de novembro de 2007, passou a substituir Pedro Bial na apresentação

oficial do programa e está desde então frente às telas.

O programa por si só tem muitas características diferentes de outros formatos da televisão.

Considerado uma Revista Eletrônica, o programa tem quatro blocos de aproximadamente 30

minutos cada. Os apresentadores entram em cena na abertura do programa, quando anunciam o

que o espectador verá naquela edição. Como em todo produto televisivo, a notícia de maior

interesse e repercussão fica sempre para o final da edição, como estratégia de manter o

espectador ligado no canal durante toda a extensão da Tele Revista.
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Após as chamadas iniciais, os apresentadores entram em cena, em todas as matérias,

algumas em conjunto e outras só. Salvo os quadros de entretenimento apresentados por Renata

Ceribelli, os jornalistas Zeca Camargo e Patrícia Poeta aparecem em todo o programa, desde a

apresentação geral até como repórteres em matérias produzidas. A opção da análise em conjunto

dos apresentadores principais acabou por descartar a aparição deles nas matérias ao longo do

programa.

4.1 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE

Para que se pudesse compreender um fenômeno social complexo, o interacionismo

simbólico, optou-se pelo estudo de um aspecto específico em meio à totalidade de processos

interacionais. Vão ser analisadas somente as aparições dos apresentadores do programa

Fantástico durante a abertura das matérias em duas edições escolhidas de forma intencional.

Entende-se que para ser considerado um Estudo de Caso no sentido atribuído pelos

metodólogos, deveriam ter sido analisados todos os elementos integrantes dos processos

midiáticos, que em sua complexidade são bem mais amplos que a análise interacional dos

apresentadores. Mas segundo Lüdke e André apud Duarte (2006, p.225) “os estudos de caso são

aqueles que se desenvolvem numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano

aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. O que confirma a

análise descritiva como escolha metodológica, aliada ao processo de natureza qualitativa.

A escolha pela análise unicamente das formas interacionais dos apresentadores atende à

problemática da pesquisa e também pela maior incidência de detalhes e estratégias a serem

observadas. A opção intencional dos dois programas analisados também teve o mesmo princípio

de eleição, somando-se ao fato de ser escolhido um programa apresentado por Zeca Camargo e

Glória Maria e outro por Zeca Camargo e Patrícia Poeta.

O estudo descritivo aplicado à pesquisa, também chamado de etnografia, baseou-se em

observar através de processos midiáticos, tudo o que estava em volta dos apresentadores, o

cenário, a simetria e assimetria da postura adotada por ambos, o equilíbrio dos tons de roupa e a

sintonia existente no panorama do espetáculo. Para Winkin (1998, p.132), a “etnografia”, “é a

arte de ver, arte de ser, arte de escrever”. Ou seja, é a forma de dizer para o público (no caso o
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espectador do Fantástico), através de uma codificação, tudo aquilo que foi pesquisado durante

quase um ano de análise.

Quando se faz pesquisa, estamos dispostos a passarmos por mudanças e seguirmos

diferentes fluxos. O estudo nos leva ao encontro de novos indícios e foi o que ocorreu no início

do ano de 2008, quando Glória Maria, apresentadora oficial há 10 anos à frente do programa,

deixou a emissora por motivos pessoais.

O também apresentador e jornalista Pedro Bial, no período de análise da pesquisa, saiu do

Fantástico para se dedicar ao reality show Big Brother Brasil. Renata Ceribelli participa da

apresentação tanto em conjunto, como sozinha em alguns quadros do programa, mas sua presença

não é levada em conta no estudo, já que a intenção é a análise apenas dos apresentadores

principais.

O fato de Glória Maria ter se ausentado do programa em meio à época de gravação e

levantamento de dados para a análise mudou tanto a estratégia desenvolvida pelo programa,

como a definição do corpus de pesquisa. Um dos motivos para a escolha do objeto fora

justamente a maneira como a jornalista representava quando estava frente às câmeras.

Entretanto, acredita-se que a mudança de estratégia só veio a colaborar com o estudo, se

considerado pelo viés comparativo, já que muitas diferenças são notadas na interação

comunicacional do conjunto de duplas de apresentadores. Os programas analisados, dos dias 23

de dezembro de 2007 e 24 de fevereiro de 2008, foram escolhidos de forma intencional, onde é

possível observar uma maior incidência de expressões entre os apresentadores.

A escolha se deu após pré-observações dos materiais, levando-se em conta a incidência

maior de elementos expressivos dos atores analisados. Para evitar repetições, foram selecionadas

passagens que expressem elementos interacionais dos apresentadores. Dessa maneira, optou-se

pela análise de fragmentos que representam, sobretudo recorrências por acreditar que há uma

certa simetria nos programas e também na composição das cenas, remetendo a certos padrões de

encenação.

O Fantástico do dia 23 de dezembro tem como apresentadores o casal Zeca Camargo e

Glória Maria. Esta data foi eleita como a mais propícia, pois a temática girou em torno do Natal,

uma data simbólica que geralmente é carregada de signos e elementos representativos,

intensificando a possibilidade de encenações por parte dos apresentadores.
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Na programação de 24 de fevereiro, a opção por esta data se deu a partir de uma matéria

específica, intitulada “Cara da mentira” e apresentada por Patrícia Poeta e Zeca Camargo. Seria

mostrado um estudo sobre a descoberta de expressões mentirosas na face das pessoas, por meio

da análise do levantar das sobrancelhas num período de dois segundos. Mesmo que as matérias

não estejam sendo levadas em conta, optou-se por este dia, já que poderiam ser encontradas mais

estratégias de encenação durante a apresentação que o habitual, o que pôde ser comprovado

através da pré-observação e também na própria análise.

A escolha pela expressão Tele Revista parte do significado da palavra Tele, “de origem

grega, cuja referência se dá a partir de algo que está distante ou à influência à distância” (NEVES

e BERNARDES in JACQUES, 1998, p.243). Mesmo que o aparato televisivo carregue um

sentido que possui uma noção de distanciamento, é preciso ressaltar que ocorre a interação entre

os sujeitos participantes, onde por meio de processos midiáticos a proximidade torna-se cada vez

mais real e possível.

Por isso a importância da significação da palavra, já que as autoras se referem à “mútua

percepção íntima dos indivíduos” (1998, p.243), ou seja, por mais que o aparelho televisivo possa

denotar um caráter de distância, a interação aproxima e faz com que o espectador se sinta parte

daquilo que vê.

Como forma de compreensão dos processos interacionais, criaram-se categorias para

identificar elementos que fazem parte da metodologia utilizada. Muitas dificuldades são

encontradas em todo o procedimento, porque a interação é entendida como um todo e não apenas

parte de um objeto de estudo. Com isso em mente, foi definida uma sistematização possível para

melhor entender as estratégias comunicacionais. Além disso, optou-se pela análise conjunta das

edições ao invés da separação e posterior comprovação por acreditar que ao descrever já se está

apontando as semelhanças e diferenças de modos de interação.

Mesmo que a pesquisa tenha como base a observação de processos de interação por meio

da linguagem não-verbal, o enunciado em alguns exemplos foi referido por motivo de

contextualização e como forma de melhor explicar a cena. Por mais que a linguagem verbal não

seja o foco do estudo, essa relação de movimentação e gestualidade está diretamente ligada ao

enunciado dos apresentadores.

Utilizou-se termos como fachada (4.1.1), para expressar toda a ambientação e o cenário

que envolve o deslocamento dos atores. Palco (4.1.2) refere-se à televisão enquanto dispositivo e
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todas as estratégias da dramaturgia utilizadas na apresentação. O envolvimento (4.1.3) dos atores

se expande ao processo de interação encontrado entre os apresentadores por meio da câmera. E a

persuasão (4.1.4) é a forma e diferentes estratégias que os atores usam para transmitir

credibilidade e criar laços de confiança com o telespectador.

O fato de ter definido as categorias de tal forma não exclui a possibilidade de haver

elementos que permeiam uma às outras.

4.1.1 A fachada

Quando se pensa em televisão, a primeira imagem que vem à mente é o espaço destinado

à atividade dos atores. Implicitamente a idéia de ambiente se agrupa à um personagem, sendo

impossível dissociar uma da outra se pensado no dispositivo televisivo.

Por isso, Goffman utiliza o termo “fachada” para identificar o cenário, considerado o

primeiro elemento observado durante a interação. Assim como para o autor, o cenário é

imprescindível para a determinação do representar no palco, na Tele Revista Fantástico nota-se a

importância e do cuidado com o ambiente para integrar os signos existentes de uma maneira

harmônica e com sentido.

Para entender o processo de construção do programa, é necessário compreender esses

pontos que fazem parte da estrutura local, como o cenário, a troca de câmeras e o descolamento

em cena. Seguindo o estudo de Goffman, em primeiro lugar, enfatiza-se o ambiente televisivo.

Considerado como um espaço destinado ao “show da vida”, ele foi modificado em 2007 pela

cenógrafa Cláudia Briza, possui um telão de fundo e é dividido com painéis que identificam a

“cara” do programa.

Toda essa estrutura representativa que envolve os apresentadores acaba por significar

bastante durante todas as fases das duas edições analisadas. Esses espaços têm uma carga

simbólica muito grande, já que é ali que o espetáculo vai se consolidar. Luzes na direção certa,

câmeras com o enquadramento perfeito, as cores fazem o equilíbrio, tanto com o fundo, como as

roupas que os atores usam. A tela se amplia e todos estão em seus devidos lugares, tudo pronto

para começar o show de jornalismo da televisão brasileira.
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Figura A – Patrícia e Zeca sentados no banquinho

No lado esquerdo de quem assiste, há uma espécie de banco (Figura A), à disposição dos

apresentadores à medida que se deslocam no estúdio. Durante as duas horas ao vivo, o espaço

destinado se resume a isso, um tanto quanto monótono e vazio, se não existissem as matérias, os

quadros, a troca de enquadramento e toda a encenação exibida.

As câmeras podem ser definidas como os “olhos do espectador” são elas que direcionam

para onde se deve manter a atenção no momento da enunciação. Todo o enquadramento do

programa se dá de uma maneira harmônica e gradual. O cuidado com o que o público irá ver é de

extrema importância em todos os passos do processo midiático.

Por tal motivo que a idéia da fachada é minuciosamente elaborada, para não atrapalhar,

nem noticiar mais do que o próprio apresentador. E Maingueneau (2006) explicita esse fato de

forma que nomeia toda a cenografia de um espaço, como algo que estabelece a própria

enunciação, ou seja, tudo o que envolve o ambiente cenográfico fala por si só.

Figura B – Glória à frente e Zeca atrás
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Figura C – Zeca em plano médio

E o programa sem aquele cenário gracioso, não seria o Fantástico. A identidade construída

ao longo dos anos estabelece uma relação de afinidade com o espectador também. Na abertura, os

apresentadores aparecem juntos, na maioria das vezes sentados. Durante o programa, a tela é

dividida simetricamente a partir de quem está falando, com aparições dos atores sozinhos.

Quando estão em conjunto, a estrutura se fragmenta, onde um aparece sozinho, depois abre a

imagem onde são vistos juntos, ocorrendo deslocamento de quem está mais atrás e fechando o

ângulo apenas de quem fala novamente (Figura B – Glória em primeiro plano e Zeca atrás).

A intercalação de planos é uma estratégia cenográfica e audiovisual para mobilidade e

transformação da cena. Neste caso, quem deve estar em foco é o apresentador e tudo aquilo que o

envolve, por isso o cuidado com a produção das roupas e cores utilizadas. Mesmo que Barbeiro

(2005) defenda que o jornalista não deve chamar mais atenção do que a notícia, percebe-se que

isso não acontece neste momento específico. Por mais que se tenha cuidado em não simular em

público, Goffman (2005) afirma que por meio de elementos simbólicos e representativos, a

encenação ultrapassa a barreira do papel do apresentador.

Por isso, tudo o que está à volta do apresentador deve ser considerado, tanto a

transmissão como a emissão representativa do jornalista. Glória Maria e Patrícia Poeta

habitualmente usam vestidos e roupas sociais, mas nem sempre de cores neutras. Nos programas

analisados, Glória veste um vestido de modelo amarelo e Patrícia um laranja. Zeca Camargo

utiliza cores mais discretas, como o cinza ou preto e usa calça social e camisa, algumas vezes

acompanhada de um casaco de um terno.

Todos esses elementos fazem parte da construção imagética do processo televisivo.

Qualquer descuido pode transmitir informações equivocadas ao espectador, o que prejudicaria a
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credibilidade do programa. Além desses fatores, o deslocamento em cena é uma tática muito

utilizada por programas de entretenimento que não exigem a bancada como padrão. Nota-se que a

movimentação em cena permite um maior jogo de imagens e enquadramentos, fatores

primordiais para a prática de encenações dos atores. Comparando-se as duas edições analisadas,

percebe-se que as disposições no estúdio são praticamente as mesmas.

Figura D – Glória em segundo plano

Figura E – Patrícia em segundo plano

Quando a câmera está focada em Zeca, Glória aparece no fundo ao lado do telão onde está

descrita a matéria anunciada. Zeca termina sua fala e o enquadramento é aberto, onde Glória se

desloca um pouco mais à frente e inicia a fala, a câmera fecha em Glória e a matéria começa

(Figura D). O mesmo caso se repete com Patrícia e Zeca: ele aparece em primeiro plano e

Patrícia fica ao lado do telão (Figura E). As disposições são idênticas e seguem o mesmo padrão

de deslocamento. O único movimento que muda são os das mãos de Zeca, na primeira ele
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aparece com as mãos juntas e abaixadas, já na segunda como de costume, coloca as mãos nos

bolsos e também olha para a colega que está falando.

Por tais fatores avalia-se a necessidade de se representar papéis nas diversas situações

encenadas durante o programa. A movimentação aliada à representação de diversos papéis em

público, assim como numa cena teatral, tende a fluir no telespectador sensações e avaliações de

um ambiente de realidade.

Embora a presença de jogo de luzes, ampliação de planos e deslocamentos façam parte de

toda a construção imagética do programa, sem o conjunto de atores em cena, a fachada que hoje é

inseparável dos apresentadores ficaria numa função secundária, ou até mesmo não teria função

por não ocupar um papel significativo dentro no dispositivo televisivo.

Por isso a produção do programa opta pela introdução de quadros em diversos formatos

durante o desenvolvimento ao vivo. Zeca Camargo explicita isso dizendo: “O Fantástico tem uma

grande estrutura por trás e uma enorme vontade de surpreender as pessoas (...). Você dá uma

informação de maneira que seja bastante criativa e para ter criatividade é fundamental que você

tenha um espaço...” 4. O apresentador explicou a importância do formato do programa e o que

isso origina, como a evolução de quadros mais interessantes e criativos, por isso a precisão de

elementos e a movimentação dos apresentadores em cena.

Esse comportamento deslocado dos interlocutores provoca uma cumplicidade com a

câmera. Ao mesmo tempo em que devem se preocupar com a estética da encenação e com o

enunciado, a mudança de espaço faz parte do processo de interação com o telespectador.

4.1.2 TV como um palco

Decifrar signos é uma tarefa que envolve muita observação e paciência. Qualquer detalhe

pode fazer diferença quando se trata de expressões que dão sentido a um enunciado.

No espaço televisivo onde a imagem está diretamente ligada à fala, uma das

possibilidades para se trabalhar com a descoberta dessas expressões durante a encenação é por

meio da exploração de métodos dramáticos.

4 Zeca Camargo em palestra proferida na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Anfiteatro Padre
Werner, São Leopoldo, RS, 18/03/2008 (Fita de áudio).
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Em geral, quem aparece na TV vira celebridade nem que seja por poucos minutos. A idéia

da espetacularização, da fantasia e do sucesso efêmero transforma o sentido que o dispositivo

realmente possui. Todos os papéis desempenhados pelos atores são atribuídos a uma significação

e a uma resposta, obtida por meio de quem observa o que é representado no palco.

Técnicas de dramatização não são utilizadas apenas em telenovelas ou no teatro. Por mais

que autores técnicos como Barbeiro e Lima (2005) afirmem que jornalistas não são personagens,

é possível encontrar estratégias de encenação em programas jornalísticos. Logo, se jornalistas

representam algo, segundo conceitos de Goffman (2005), é possível comprovar a utilização

constante da linguagem teatral e cênica para estabelecer exemplos de representação e,

principalmente, do termo “personificação” durante as apresentações do Fantástico.

Figura F – Seqüência de cenas de Glória Maria

Os gestos mais acentuados e as expressões faciais ressaltantes são estratégias de

encenação para dar ênfase aos enunciados que pronuncia. Glória (Figura F) na seqüência de

imagens que aparece, utiliza uma série de movimentos com as mãos para representar o conjunto

de falas.

Na primeira imagem da Figura F, as mãos separadas e abertas identificam a apresentação

da matéria, uma síntese inicial para contextualizar o espectador do que está por vir. Percebe-se na

segunda imagem, que a pose que Glória faz com uma mão na cintura e outra estendida para a

câmera, confirma o destino do enunciado para o telespectador. E para terminar com um

movimento de afirmação a fala, na terceira imagem: “Vai tocar o terror!”, Glória manifesta de

uma maneira expressiva os braços. Com a mão fechada ela movimenta o braço para frente como

se fosse empurrar algo, para contextualizar o enunciado “tocar o terror”, dito anteriormente.

Compreende-se que toda a representação utilizada por Glória, foi para demonstrar uma

idéia no momento do enunciado, sendo que a encenação foi baseada em algum personagem e na
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própria personalidade da apresentadora, o que confirma o conceito de Mortensen (1980), quando

diz que manifestamos não somente a idéia que fazemos de nós mesmos, como também a maneira

que interpretamos os outros.

Os movimentos com as mãos e os olhares diferenciados são usados como forma de

interpretação daquilo que está sendo dito. Compreende-se que por ser um programa mais

dinâmico, sem bancada e com caráter de revista, a casualidade faz parte da estética, até mesmo

porque a seleção das matérias apresentadas se dá através de focos diferenciados e curiosos. Por

isso, no final delas, os apresentadores ou até mesmo o repórter ou locutor faz referência à

denominação do programa: - “É fantástico!”.

Piscar, contar nos dedos, apontar e levantar as sobrancelhas. Zeca Camargo não poupa

gestos para anunciar as reportagens. Tanto quando divide a cena com Patrícia ou com Glória, ele

utiliza as mais variadas estratégias para encenar o discurso. Dentre os apresentadores analisados,

ele é o que mais utiliza métodos de dramatização ao apresentar. Talvez isso ocorra pela própria

carreira artística que possuía antes de entrar para o jornalismo, já que dedicou nove anos de sua

vida a espetáculos de dança.

O tom de voz harmônico, o olhar intenso e as expressões faciais são os pontos fortes de

seu personagem. Entretanto, nem sempre desempenha seu papel com a mais confiável maestria.

Nota-se que os movimentos muitas vezes usa são intencionais e estão ali justamente para reforçar

uma idéia, porém como numa telenovela é preciso ter uma carga de completa realidade para

tentar convencer o espectador do que deseja transmitir.

Figura G – Zeca levanta as sobrancelhas
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Figura H – Patrícia é sutil com as expressões

A chamada para a matéria “Cara da Mentira”, é um exemplo desse artifício dramatúrgico.

O ator desenvolve diversas expressões faciais relevantes para encenar. O levantar das

sobrancelhas (Figura G) foi proposital para confirmar o estudo que detectava a mentira através de

estímulos faciais das pessoas por meio do movimento rápido e imperceptível, caso que fez o

apresentador reforçar bem a ação para ser vista pelo telespectador, a mão no bolso aqui aparece

novamente, confirmando a postura de Zeca. Ao contrário, Patrícia é mais discreta e sutil. Poucas

expressões faciais podem ser percebidas em sua fisionomia, o ponto mais expressivo da jornalista

é a gestualidade, através da movimentação dos braços e das mãos (Figura H).

Patrícia tenta ser o mais natural possível em todas as apresentações, por mais que tente

representar algo, parece que a sua capacidade de encenação é tão restrita, que acaba sempre sendo

natural. Até mesmo quando enfatiza a palavra “cara” na frase: “Ta na cara que é mentira!”, a

intenção de reforçar a idéia proposta se concentra no tom de voz e não nas expressões faciais

exageradas e ressaltantes. Ao contrário de Zeca, onde o ritmo da fala se mantém equilibrado,

enquanto as expressões se destacam mais do que o próprio enunciado.

Diferente de Patrícia, Glória tem uma forma comedida para interagir, mas o faz de um

modo bem mais expressivo que a nova apresentadora. Durante a apresentação da matéria, ao

dizer a frase: - “Ou dar aquele vexame!”, (Figura I) a jornalista vira os olhos para cima e levanta

as mãos com um movimento controlado.

A linguagem corporal de Glória ao interpretar esse enunciado foi de restrição, já que em

nenhum momento é esquecido que se trata de um programa jornalístico e que há regras a serem

mantidas.
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Figura I – Glória usa gestos comedidos

Figura J – Glória enfatiza o enunciado do Papai Noel

Mas não é por isso que as técnicas deixam de ser usadas. Como analisado, o gesto é

aplicado nesse momento como forma de enfatizar a palavra “Vexame”, caso que não teria o

mesmo efeito se ela apenas tivesse dito a frase, sem gesticular de tal forma e também olhar para

cima com uma sensação de vazio no espaço.

O mesmo efeito se aplica na encenação explícita de Glória na frase: - “Papai Noel unido,

jamais será vencido!” (Figura J). A entonação mais grossa e a dicção assimétrica comprovam a

interpretação de um personagem, no episódio, o Papai Noel. A dramatização também facial

caracteriza a estratégia utilizada pelo ator em palco. Nessa imagem, Glória enruga as

sobrancelhas e utiliza a fala mais lenta, para demonstrar de uma forma visível, as expressões

labiais.

Esses diferentes papéis apresentados durante a exibição do programa mostram a

capacidade da linguagem teatral que o ator domina como meio para emitir uma mensagem.
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Também devemos considerar assim como Goffman (2005), toda a expressão que o apresentador

transmite e emite durante o envio dessa informação, ele precisa primeiro convencer-se daquilo

que deseja lançar ao receptor, para depois comunicar de forma persuasiva.

O conjunto da dramatização é constituído pelo ator social que reproduz cenas que se

aproximam o mais perto da realidade. Num exemplo adaptado de Neves e Bernardes in Jacques

(1998) sobre o psicodrama, pode-se comparar o processo dramático da Tele Revista Fantástico

também por cinco instrumentos fundamentais: o Cenário, o Diretor, o Ego auxiliar o Auditório e

o Protagonista.

Compreende-se o cenário, como visto anteriormente, como o lugar onde é ocorrida a

encenação, o diretor é o responsável por tudo aquilo que vai ao ar, assim como o Ego auxiliar,

que desempenha o papel de extensão do diretor e que de alguma forma contracena com o

apresentador no ar. O Auditório se refere ao espectador que observa por meio do aparato

televisivo todo conjunto de signos emitidos pelos Protagonistas, que nada mais são do que os

atores no palco.

Toda essa observação pode ser analisada durante a apresentação da Tele Revista

Fantástico, nas duas edições avaliadas. Por mais que os atores utilizem os mais diversos métodos

de encenação da realidade, tem-se a consciência de que aquilo é um programa televisivo onde

alguém, no caso o diretor, dita as ordens a serem transmitidas e utiliza os personagens

(protagonistas) para desempenharem papéis mediante rituais pré-determinados.

4.1.3 O envolvimento dos atores

À medida que o processo de apresentação do programa vai se desenvolvendo, nota-se que

as estratégias de observação entre os atores aparecem numa freqüência contínua, fazendo com

que a interação comunicacional existente entre eles esteja acima dos enunciados verbais que se

estabeleçam.

Em qualquer prática de interação, o olhar é um dos principais artifícios para viajarmos ao

inconsciente de um indivíduo. O efeito intenso que inspira poetas e românticos é capaz de emitir

os mais diversos significados através de apenas um olhar. Incorporado a um conjunto de

movimentos pode-se dizer que é a fonte para comunicar algo à medida que as expressões são

estabelecidas.
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Isso se transforma, muitas vezes, num compromisso, sendo que uma vez iniciado um

contato pelo olhar, abre uma condição para o começo de uma comunicação verbal. Os

apresentadores da Tele Revista Fantástico utilizam esta estratégia em todas as etapas do

programa. À medida que um conjunto de interações se concretiza, nota-se que esse compromisso

é facilmente selado entre eles.

Figura K – Glória observa Zeca

Além do olhar, a conversa e o observar de um ao outro, constitui todo o artifício de

envolvimento em cena, ultrapassando os limites da fachada, como dito anteriormente. Uma das

características mais destacadas de Glória Maria ao apresentar é a observação que destina ao

colega Zeca Camargo quando ele fala. Um olhar discreto, reservado, às vezes até com uma

impressão de submissão em palco. A atitude da apresentadora quando efetua tal ato, transmite

uma certa idéia de inferioridade, transformando sua personagem num segundo plano (Figura K),

o que reafirma a complementação do casal, seguindo a idéia de dominação e submissão. Mas a

posição do casal em cena, não exclui a idéia de simetria entre eles, já que estão no mesmo plano e

dividem a tela com espaços proporcionais.

O olhar dirigido por Zeca à Patrícia ou à Glória é bem diferente. Observa-se que é uma

estratégia de encenação que o jornalista utiliza em todos os momentos da apresentação.

Dependendo do conteúdo que está em questão no momento da fala, Zeca concorda, afirma,

discorda ou até mesmo fica indiferente perante o fato. A passagem de indiferença do apresentador

se constitui numa não-expressão facial, com o intuito de não ser percebido e, assim, não

continuar o processo de interação que havia estabelecido. Isso mostra o quanto a idéia de Verón
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(2003) se encaixa neste exemplo de Zeca, já que o autor enfatiza a importância do Olho no Olho,

no instante da interação.

Uma das partes mais movimentadas e expressivas observadas entre os apresentadores da

Tele Revista Fantástico é exatamente o olhar. Através dele é possível conhecer a maioria das

sensações que os atores constroem para o telespectador em palco. Pode ser considerado como um

dos aspectos principais da televisão, levando-se em conta toda a carga simbólica que emite ao

indivíduo participante da interação.

Figura L – Glória aguarda Zeca para iniciar uma interação

Outro aspecto que deve ser enfatizado à medida que o olhar é definido como parte

fundamental da interação é quando um dos apresentadores “pede” ao outro, a permissão de fala.

(Figura L) O ato de olhar para o colega, quando o enunciado deste está próximo do fim é uma

maneira de iniciar uma nova interação. Glória utiliza uma expressão de espera, com as pernas

cruzadas, como se estivesse aguardando a finalização da fala de Zeca, para iniciar uma nova

comunicação e também a continuação do processo comunicacional que está em desenvolvimento.

A partir desses pequenos fragmentos de interação é que se consolida a teoria de

Watzlavick (2007), onde é impossível não se comunicar. Se pensado no objeto analisado, toda a

comunicação, de alguma forma, estabelece um envolvimento que forma um compromisso tanto

entre os interlocutores, quanto com o receptor.

Uma das ações mais visíveis na comunicação dos atores é a interação aplicada com

perguntas diretas a outro jornalista que apresenta. Agir como se o enunciado fosse o mais natural

possível é um método interativo para tentar ser verdadeiro e trocar informações.
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Figura M – Zeca conversa com Patrícia

Figura N – Patrícia responde a Zeca

Neste exemplo, Zeca aponta para Patrícia e interage com a colega fazendo a seguinte

pergunta (Figura M): - “Você viu a imagem né, Patrícia?”. Ela esboça uma expressão de

afirmação no rosto, levanta as sobrancelhas, também representada pela Figura N, e responde: -

“Eu vi sim Zeca! E olha, muita gente anda perguntando por aí...”.

Enquanto Patrícia fala, Zeca faz afirmações positivas com a cabeça e olha para a câmera

confirmando o que está sendo dito (Figura N). Percebe-se aqui, técnicas dramatúrgicas utilizadas

pelos atores do programa. O ato de não ser indiferente àquilo que Patrícia enuncia é uma forma

de enfatizar as informações, método muito encontrado no teatro e nas telenovelas, quando os

personagens mostram reações diversas enquanto outros falam. Relembra-se Eco (1984) que

define esse intercâmbio de mensagens como uma parcela de realidade do que é comunicado no

vídeo. Sendo que a imagem e a interpretação possuem uma carga de significados muito maior do

que o próprio conteúdo da enunciação.
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Comparando os programas analisados é possível observar que esse envolvimento é mais

perceptível entre Zeca e Patrícia. A sintonia entre o casal tem uma relação direta com o processo

de interação simétrico estabelecido, se pensado na teoria da cismogênese de Bateson (2007),

seguindo as características que cada um possui, como a gestualidade de Patrícia e as expressões

faciais de Zeca. Já em Glória e Zeca nota-se uma complementação de personagens, onde um

parece exercer o papel de dominação e o outro de submissão.

Figura O – Patrícia usa as mãos para explicar a fala

Quando, por exemplo, Zeca e Patrícia aparecem juntos no vídeo e conversam depois do

depoimento de uma entrevistada que diz querer viver uns 200 anos, eles riem e Patrícia usa uma

expressão de diminutivo com os dedos para demonstrar o exagero da pessoa (Figura O). Logo,

inicia uma conversa com Zeca: - “Acho que 200 anos é um pouquinho demais né, Zeca?”, o

jornalista ri e faz um movimento de afirmação com a cabeça, respondendo à pergunta da colega.

Esse enlace verbal foi utilizado para introduzir o que a matéria irá abordar. Sendo que a

finalidade para tal envolvimento foi transparecer o real, alegando a idéia de que eles também têm

reações similares as do espectador e interagem de forma harmônica, já que se presumia que o

público poderia estar rindo em casa depois do depoimento engraçado.

A forma descontraída e o os gestos mais precisos são uma estratégia para “quebrar a

barreira” do aparato televisivo e criar um envolvimento mais impessoal tanto entre os

protagonistas quanto para o espectador. Qualquer deslize na pronúncia ou um olhar desconfiado

estão à prova de quem os assiste. Por isso, a estratégia de se envolver com quem está em cena é

um disfarce para esconder qualquer erro que possa acontecer durante o programa ao vivo.
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As máscaras utilizadas pelos apresentadores são perceptíveis à medida que ocorre alguma

falha no enunciado ou quando a estratégia de convencimento se torna visível demais. Na Figura

O é possível perceber a dissimulação de Zeca ao rir do depoimento da entrevistada. O

transparecer do real neste momento foi tão exagerado que acabou por não convencer, fazendo

com que Zeca não merecesse o papel que tentava desempenhar no momento. Isso mostra o

quanto é importante o fato de conhecer o personagem que executa durante a apresentação. Não

basta apenas atrair o espectador ou interagir com o colega, é preciso acreditar naquilo que está

fazendo e colocar uma carga de realidade nas expressões.

Enquanto os apresentadores ficam imersos em seus personagens e interagem entre si,

criam vínculos que estimulam o processo de comunicação ali constituído. A troca de informações

designa uma relação de proximidade e a construção discursiva é rodeada por todo um processo de

articulação de movimentos e gestos.

4.1.4 Estratégias de persuasão

Todas as categorias nomeadas acima, a fachada, a dramatização no palco e o

envolvimento, de alguma forma têm o mesmo objetivo: persuadir o telespectador. O programa

necessita ser convincente para manter o receptor “ligado no canal” e conservar a audiência que

possui e também ampliá-la. E persuadir a uma sociedade constituída por pessoas de culturas,

padrões e interesses diferentes, é uma tarefa desafiadora.

A Tele Revista Fantástico é uma mistura de jornalismo com entretenimento, uma fórmula

utilizada pela emissora para atrair o máximo de espectadores possíveis e não é por nada que o

programa resiste há 35 anos “no ar”. As mudanças de cenário, de apresentadores e dos quadros,

são estratégias televisivas para seguir o padrão que a Rede Globo com os anos desenvolve.

A televisão faz parte do dia-a-dia dos brasileiros e é um objeto tão intimista que é capaz

de unir famílias em volta do aparelho para assistir a uma notícia importante ou uma novela

preferida. Essa sensação de proximidade é percebida por meio de técnicas utilizadas pelos

apresentadores e são essas técnicas que vamos analisar agora.
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Zeca Camargo5 se refere à intimidade da televisão quando comenta, que “o grande barato

de tudo é manter a atenção das pessoas e contar uma história, isso é o mais difícil, e estar no

Fantástico é a maior experiência desse tipo...”. Essa referência descrita por Zeca comprova a

necessidade da utilização de estratégias para persuadir o telespectador, por isso o programa tem

uma maior liberdade de produção, o que o diferencia perante o formato, em busca de matérias

diferentes e que surpreendam os telespectadores.

Figura P – Patrícia fala com o telespectador

Por isso, quando Patrícia Poeta olha para a câmera e fala: “A noite promete, você já sentiu

né?”, uma carga de realidade é imposta nessa mensagem, com o objetivo de atingir os

espectadores através do pronome “Você” (Figura P). Esse enunciado verbal é enfatizado no

momento em que ela utiliza o ato de apontar para a câmera. O objetivo da apresentadora neste

momento é fazer o telespectador realmente acreditar que é com ele que a jornalista está falando

no momento em que aponta o dedo para a tela. Nesse caso, Patrícia foge do apagamento

sistemático das marcas de enunciação que geralmente usam com a terceira pessoa gramatical.

Aqui a intenção é realmente falar com o receptor, por isso a segunda pessoa gramatical entra em

cena para trazer a idéia de proximidade, rompendo a barreira existente entre emissor-receptor.

Para compreender toda essa estrutura da Tele Revista Fantástico é preciso examinar o

contexto sócio-cultural onde se situa e analisar as propriedades discursivas que decorrem no

processo. Além da importância da linguagem utilizada pelos atores, pela imagem construída e

pelo contato entre eles, seguindo a teoria triádica de Peirce apud Klein (2007), os discursos

5 Zeca Camargo em palestra proferida na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Anfiteatro Padre
Werner, São Leopoldo, RS, 18/03/2008 (Fita de áudio).

http://www.pdfdesk.com


54

sociais existentes são partes fundamentais para o conjunto de estratégias, como diz Verón apud

Klein (2007), com destaque para o olhar, a voz e o corpo.

Com um telejornalismo mais aprofundado, o Fantástico se encontra num contexto social

de elite comparado a outros programas populares da emissora. E isto se confunde em diversos

momentos na apresentação. As matérias que desejam mostrar assuntos curiosos e instigantes se

misturam aos quadros que têm um maior contato com o público, além da oscilação dos

apresentadores em momentos que desejam ser parte do todos e, às vezes, se distanciam, voltando

a ocupar o papel de ídolo.

Figura Q – Patrícia enfatiza a fala de Zeca

Essa mistura de realidade com a ilusão, é uma técnica bastante utilizada pelos

apresentadores do Fantástico para estabelecer uma relação direta com o telespectador. Como

exemplo no programa do dia 24 de fevereiro de 2008, Patrícia estava conversando com um

repórter da emissora em Los Angeles, Estados Unidos, que iria acompanhar a noite do Oscar

2008.

Ao mesmo tempo em que falava com Zeca (Figura Q) colega de estúdio que estava ao seu

lado, conversava com o repórter em Los Angeles e também com o telespectador. A dinâmica de

romper barreiras é um exemplo de proximidade e persuasão. Não importa onde você esteja, o

Fantástico fala com você! Essa idéia é mantida pelos atores na maioria das matérias apresentadas.

O ato de olhar diretamente para a câmera transmite um resultado verdadeiro daquilo que se

enuncia e reforça a reflexão de Umberto Ecco, quando citado por Verón (2003).

Mesmo que aqui, o enquadramento não tenha sido dividido em tela, metade com Patrícia e

metade com o repórter, a noção de falar com pessoas em diferentes espaços rompe a estrutura da
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fachada, que de alguma forma está intrinsecamente aliada aos personagens da cena. Além disso, a

gestualidade apresentada nesta cena também tem uma carga significativa para dar esse efeito de

realidade e proximidade com o receptor. Todas as ações e movimentos feitos com as mãos

implicam numa ação de persuasão por parte do apresentador e uma reação de resposta de quem

assiste.

As idéias de temporalidade e do instantâneo se fazem presentes no momento em que o

apresentador Zeca expressa enfaticamente a frase: - “E os olhos do mundo vão estar virados para

o Oscar 2008”. Patrícia olha para Zeca com um sorriso empolgado, aponta para ele e lembra que

eles, apresentadores do Fantástico, também vão estar ligados na premiação (Figura Q). Essa

estratégia utilizada por Patrícia demonstra a dimensão que o enunciado e os movimentos atingem

o público. Uma técnica para convencer o telespectador de que eles não estão ali como

celebridades, já que também fazem parte de um todo integrado inclusive com o mundo dos

receptores.

Para explicar o deslumbre produzido pelos espectadores referente aos atores que se

transformam em modelos de cultura, o conceito de olimpianos de Morin (2005) deve ser

relembrado aqui, já que vivemos hoje numa sociedade midiática que se identifica ao máximo com

os papéis representados por seus ídolos.

Todo esse padrão construído pela mídia faz mudar a imagem tanto do apresentador como

pessoa ou como profissional. Patrícia Poeta saiu do anonimato quando começou a ser “moça do

tempo” na emissora, assim como Zeca Camargo que ficou conhecido pelas apresentações na

MTV. Glória Maria se tornou um personagem, utilizando artifícios como esconder a idade para

incitar o desejo de curiosidade na mídia especializada em fofocas.

O conceito de imagem está estritamente relacionado com o estrelato. Quando o jornalista

passa a ser reconhecido profissionalmente, o interesse pela vida pessoal do indivíduo também

cresce, tornando-o uma referência para a sociedade e fazendo da sua imagem uma fonte de

credibilidade e aceitação.
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Figura R – Zeca confirma o horário ao vivo

Figura S – Pesquisa Interativa

Outro método para persuadir o espectador é a necessidade de mostrar que o programa é ao

vivo. O real se constrói a partir do tempo que informações são confirmadas com o desenrolar das

matérias. Nesta figura, Zeca olha para o lado para confirmar com alguém da produção o horário

exato que deseja informar (Figura R). A carga de realidade imposta nesse ato de confirmação

implica no artifício da veracidade. Por mais que o enunciado tenha importância, a imagem do real

no presente se torna algo mais referenciado do que a própria fala. O que confirma a idéia de Eco

citado por Verón (2003), quando a verdade do enunciado fica em desvantagem à medida que a

verdade da enunciação é levada em conta, por isso a necessidade de elementos que configurem a

relação Apresentador – Espectador.

A Figura S mostra o exemplo de interação com o espectador, onde através de pesquisas

interativas é possível fazer parte da programação. Não é só por meio das matérias apresentadas
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que o público é representado, essa estratégia de interação aproxima o receptor, como parte da

construção do que ele vê.

A composição de toda a Tele Revista Fantástico, por si só, é uma estratégia usada para

informar e persuadir o público com um conjunto de elementos simbólicos e representativos

encontrados ao decorrer da análise. Toda essa estrutura estabelecida faz do programa um

universo de informações, onde a base também é construída através de interações entre os

apresentadores e o público.
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5 CONCLUSÃO

Diversos caminhos foram percorridos durante o processo de construção da pesquisa para

entendermos cada vez mais o objeto de estudo. Por ser uma Revista eletrônica, o Fantástico, antes

da análise, era somente um programa de estilo diferenciado dos já transmitidos pela Rede Globo.

Dessa forma, as características subjetivas e os signos mostrados precisavam ser encontrados com

o desenvolvimento do projeto. O olhar apenas como espectadora foi deixado de lado e a partir de

uma visão aprofundada é que a pesquisa pode ser levada a frente.

Para isso, foi necessário fazer uma revisão de literatura para elucidar as idéias a serem

refletidas e os indícios obtidos através da observação, já que no início tínhamos apenas pistas de

que os jornalistas representavam personagens durante a apresentação do programa. Essas pistas

surgiram através da análise crítica sobre os apresentadores, já que estratégias representativas

utilizadas pela sociedade se concretizavam também dentro do dispositivo televisivo.

Foi esse olhar de pesquisador que fez com que algo tão cotidiano, como as representações

e as interações sociais, fossem aplicadas a um meio formador de opinião e carregado de

elementos simbólicos como estratégia de convencimento para o espectador. Ações efetivadas na

produção de sentidos, como a dramaturgia dentro do campo midiático foi o ponto visível no

momento da escolha do objeto a ser analisado.

Assim, foram essenciais os estudos teóricos do campo da comunicação e mídia, além da

inserção de idéias antropológicas, sociológicas e psicológicas como base para o caminho teórico

e empírico. Indicar que as relações existentes no processo da construção imagética dos

apresentadores têm uma relação direta com a sociedade foi fundamental para a compreensão do

ser e do papel que têm perante o todo.

Desse modo, foi necessário aprofundarmos o conceito de televisão como dispositivo de

enunciação, fato que intensificou o significado do termo contrato de leitura e a confirmação de

técnicas dramatúrgicas utilizadas na apresentação do Fantástico. A mídia por si só estabelece uma

relação entre os comunicantes e constrói essa mediação por uma infinidade de símbolos,

interferindo em outros campos e produzindo uma série de sentidos.

Todo o processo de construção de sentidos do Fantástico está baseado nas relações entre

os apresentadores e do cenário que os envolvem. Principalmente na televisão, está constituído

pelo enunciado e por uma cadeia de movimentos dos sujeitos comunicantes, seja por meio da
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linguagem verbal, que proporciona o ato da fala, ou da não-verbal, composta por

posicionamentos, expressões faciais, gestos e olhares. Essas movimentações formam as

interações que constituem um conjunto de enunciados e simbólicas. É a partir dessa interação que

ocorre a troca de mensagens e a complementação de saberes e experiências.

Por mais que a ida ao campo no seu sentido primordial não tenha sido possível, devido à

distância e à impossibilidade de acompanhamento do programa ao vivo, tentamos entrar em

contato com a emissora Rede Globo, mas não foi possível a observação em campo. Enviamos um

e-mail para o apresentador Zeca Camargo, que respondeu positivamente para o envio das

perguntas, mas não obtivemos resposta. Mesmo não ocorrendo a visita aos estúdios, decidimos

pela análise descritiva como o método mais adequado para o desenvolvimento do processo.

A análise mostra as inúmeras estratégias utilizadas pelos atores para convencer o público.

No início do projeto sabíamos o desafio que estava por vir no momento da escolha metodológica,

já que descrever um programa televisivo, onde a imagem é o centro, é uma tarefa complicada.

Por isso, para facilitar o processo de estudo foram definidas “categorias” para elucidar as

estratégias usadas pelos jornalistas em cena.

Quanto ao desenvolvimento do Fantástico, observamos que a televisão como integrante

do campo midiático tenta transmitir através dos seus atores, muito mais do que apenas o fato

enunciado. Todas as estratégias estabelecidas no programa fazem parte do processo de construção

de convencimento e aproximação do real, por meio da linguagem tanto verbal quanto não-verbal.

A aproximação do que é real e do que é inventado acaba se confundindo à medida que

passam os blocos. A identidade do jornalista não é esquecida em nenhum momento, mas não

podemos negar que o programa tenta transparecer a “imitação do real”, rompendo a barreira do

dispositivo e tentando se inserir dentro de nossas casas.

Percebemos que as estratégias se repetem nas duas edições analisadas. Com

características próprias, cada apresentador segue um estilo, até mesmo porque carregam muitos

significados pessoais consigo no momento da apresentação, mas todos adotam uma postura

representativa e de encenação através da expressividade da linguagem não-verbal. Por isso a

identidade do programa se mantém há tantos anos, sempre em busca de conteúdos surpreendentes

e que sejam repassados de uma forma criativa para o público, preservando a essência da

denominação Revista Eletrônica.
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Acreditamos que esse trabalho traz contribuições para o campo da comunicação na

medida em que estuda as relações da sociedade aplicadas a um dispositivo que faz parte desse

meio social. Todos os artifícios encontrados no modo de apresentação da Tele Revista Fantástico

são percebidos quando interagimos com alguém no cotidiano. A necessidade de interpretarmos

vários papéis para sermos aceitos nos grupos que nos inserimos é uma ação habitual das pessoas,

assim como entender que a comunicação está presente em todas as esferas, seja midiática,

psicológica, antropológica ou sociológica.

Ao evidenciar as estratégias que os apresentadores desenvolvem para legitimarem o

programa perante a sociedade, está-se contribuindo para uma maior compreensão sobre as

diferentes perspectivas sobre os processos de comunicação desenvolvidos por autores como

Gregory Bateson, Don Jackson, Ray Birdwhistell, Paul Watzlavick, Erving Goffman, entre

outros.

Para concluir, consideramos que a pesquisa pode ser levada adiante para novos estudos

sobre o objeto. Uma das possíveis temáticas futuras a ser abordada é a recepção do programa, já

que a partir do momento em que descobrimos que existem muitas estratégias de interação por trás

de uma produção televisual, seria relevante também compreender de que forma isso é percebido

pelo receptor.

Mesmo que não tenha sido possível um estudo mais aprofundado da simbologia presente

no programa, por motivos de tempo e delimitação do tema, entendemos que pode ser uma

temática futura a ser melhor investigada, já que é um assunto importante para complementar o

estudo apresentado, assim como parte fundamental para o processo de construção da Tele Revista

Fantástico.
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