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RESUMO  

 

Este estudo se propõem identificar quais as marcas discursivas que apontam o sentido 

de sensacionalismo no programa de talk show ‘MÁRCIA’. O estudo, por meio das 

técnicas de Análise de Discurso (AD), que abarca o verbal e o não-verbal, juntamente 

com as técnicas televisivas, analisou três programas de novembro de 2008, tomando três 

formatos que o programa possui para investigar como se dá a construção do 

sensacionalismo em talk shows televisivos a partir dos discursos verbais e não-verbais. 

 

Palavras-chave: Discurso Verbal e Não-Verbal, Análise do Discurso, Técnica 
Televisiva, Talk Show e Sensacionalismo.   
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INTRODUÇÃO 

 

A televisão é a mídia que melhor representa os fatos noticiados, por ter a 

imagem aliada ao áudio. Foi escolhido este meio de comunicação por tomarmos como 

ponto central da pesquisa o gênero talk show. Nessa abrangência, temos como objeto de 

estudo o programa ‘Márcia’, talk show do canal Bandeirantes (Grupo Bandeirantes de 

Comunicação), que vai ao ar todas as tardes, a partir das 16h e30 min. com uma hora e 

meia de duração.  

O programa é apresentado por Márcia Goldschimdt: uma apresentadora que se 

altera com os fatos que media, demonstrados pelo discurso que profere em cada caso 

que lhe serve de temática no talk show, e num discurso não-verbal que prefere imagens 

que mostrem a emoção do momento, deixando pistas das construções e dos sentidos que 

caracterizam o sensacionalismo. 

O objetivo proposto é perseguir os sentidos e as construções deixadas pelo 

discurso verbal da apresentadora, e o não-verbal das imagens do talk show, que 

caracterizam o sensacionalismo. Para tanto, se se analisa estes dois meios, ou seja, a fala 

de Márcia Goldschimdt e as imagens do programa, onde selecionamos alguns dos 

quadros do tal show Márcia de alguns dias da semana, já o que o programa tem sempre 

uma estrutura fixa.  

Considerando que na televisão temos o áudio e a imagem, analisamos o discurso 

verbal da apresentadora, que consiste em suas falas e indagações e, no discurso não-

verbal, em que observamos as expressões da apresentadora e os enquadramentos de 

cada cena do programa e que são decididos pela edição e direção do tal show.  

A apresentadora Márcia Goldschimdt, antes do programa ‘Márcia’, já era 

conhecida por seu viés sensacionalista consagrado em seu  programa anterior “A hora 

da verdade”, onde apresentava um talk show com mesma estrutura, marca e estilo 

discursivo. 

O talk show Márcia, assim como seu programa anterior, consiste em casos e 

histórias de vida que a apresentadora media. Porém, suas falas são tão fortes que ela 

acaba chamando mais a atenção do que os episódios que são apresentados no programa. 

As histórias que são contadas no programa têm diversos estilos, mas sempre de cunho 
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pessoal, como briga entre casais, entre vizinhos, em família, comprovação de 

paternidade e adultério. A apresentadora vai direto às questões chaves dos casos 

apresentados no programa, e se, por exemplo, for um episódio de traição, Márcia 

questiona por qual parte, porque, quando, etc. No final dos casos, ela mesma julga e faz 

as conclusões do fato apresentado, num misto de advogada de defesa e de acusação.  

Nessa perspectiva, trabalhamos com as questões teóricas da Análise do Discurso 

e questões sobre a imagem. Dessa forma, no capitulo um, temos como abordagem a 

história da televisão no Brasil e no mundo, tal explanação tem importância por estudar 

um meio de comunicação que mudou o mundo e as formas dos indivíduos receberem 

informação e entretenimento, ou seja, a televisão como um médium de grande 

importância para as sociedades e os indivíduos, já que é o meio de comunicação mais 

consumido. 

 No capítulo seguinte apresentamos a metodologia, ou seja, como se deu o 

processo da pesquisa e quais técnicas empregadas para análise dos programas. Este 

tópico situa como foi a escolha do objeto empírico, do período de análise e das técnicas 

que foram utilizadas. Também, apresentamos as estruturas de análise, a linguagem 

verbal que aqui entendemos como o discurso da apresentadora, e a linguagem imagética 

televisiva, compreendida nessa pesquisa como os enquadramentos da cena, os planos de 

câmera e as composições proporcionadas pelos mesmos, considerando como estes 

elementos em consonância constroem sentidos de sensacionalismo. 

 Por fim, apresentamos a parte prática dessa pesquisa, onde aplicamos os 

métodos de análise abordados na metodologia sobre três programas exibidos durante a 

primeira e segunda semana de novembro de 2008, onde três blocos distintos de cada um 

dos programas foram selecionados para esta etapa. Os blocos são, especificamente, os 

quadros polígrafo, a entrevista e o esquete, seções características do tal show Márcia e 

que tem suas características a presenteadas no capítulo metodológico.  
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2.1 DISCURSOS TELEVISIVOS: ENTRE O VERBAL E O NÃO-VERBAL  

 

Nesse capítulo são estudados os conceitos de discurso, análise do discurso, de 

discurso verbal e não-verbal, segundo as teorias dos autores Eni Orlandi e Patrick 

Charaudeau, e, ainda, autores da técnica televisiva, como forma de compreendermos 

como tais conceitos se relacionam na questão da produção de sentido sob o objeto que 

analisaremos nesse texto monográfico, ou seja, as características verbais e não-verbais 

que induzem ao sensacionalismo no programa ‘Márcia’. Ao abordarmos o discurso não-

verbal, compreendido como a questão da imagem televisiva, daremos destaque à técnica 

da composição, dos enquadramentos, ângulos das edições do programa, selecionadas 

para a análise. Porém, o texto começa com o conceito de ‘discurso’, para dar conta das 

questões discursivas verbais e não-verbais que integram a estruturação do nosso objeto 

empírico e, também, as teorias as quais abordaremos são essenciais para a discussão que 

se apresenta, contribuindo para o alcance dos objetivos desse trabalho monográfico. 

 

 

2.1.1 DISCURSO VERBAL 

 

Podemos entender discurso o conceituando como a relação comunicacional 

humana. Significa transmitir um pensamento, uma idéia, dizer algo a alguém obtendo 

ou não resposta. Também, tem-se a imagem como discurso. Segundo Gardiner (apud 

Charaudeau e Maigneau (1989:24) o discurso é “a utilização, entre os homens, de 

signos1 sonoros articulados, para comunicar seus desejos e opiniões sobre as coisas”.  

O discurso pode realizar-se por meios verbais e não-verbais, durante o percurso 

no meio social, entendemos aqui ‘meio social’ como o contexto em que o sujeito está 

inserido no momento do discurso, conceitos que serão abordados adiante no texto.  O 

discurso é o modo de dizer dos seres. Foucault (1986, p. 135) chama de discurso “um 

conjunto de enunciados na medida em que eles provêm da mesma formação discursiva”, 

ou seja, dentro de um determinado contexto e regras. 

                                                
1 Os signos representam idéias constituintes da ideologia. 
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Também, aponta-se discurso como sendo todo processo de construção 

lingüística, como a fala, a escrita (meios verbais de comunicação), e a linguagem 

imagética (meio não-verbal de comunicação), através de gestos associados, expressão 

facial, imagens de diversos tipos e qualquer dimensão de significação.  

Segundo Fabrício (2007) o discurso é espaço de mediação, transmissão e 

representação de mundo, tendo importância tal, que age na formação cultural dos 

sujeitos. Portanto, o discurso, é a mediação entre o homem e a vida social, através do 

que ele vai representar e transmitir no campo discursivo. A mediação é feita pelas 

praticas discursivas (ato do discurso, palavra em movimento) – práticas sociais de 

produção de linguagem verbal e não-verbal, de onde parte a construção do discurso. 

Segundo Dicionário Aurélio (2000), por linguagem compreende-se a utilização dos 

elementos de uma língua (sistema compartilhado pelos membros de uma comunidade 

lingüística) como meio de comunicação. 

O termo "verbal" tem origem no latim "verbale", proveniente de "verbu", que 

quer dizer palavra. Linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza palavras - o signo 

lingüístico - na comunicação. 

Dentre as formas de comunicação, quando o homem se utiliza da palavra, ou 

seja, da linguagem oral, definimos esta comunicação como verbal, pois o código usado 

é a palavra. A linguagem verbal é também o uso da escrita e fala, leva-se em 

consideração a fala como ação, e a escrita como instrumentos de sua representação. A 

escrita é um sistema de tradução, transmissão e estocagem do discurso verbal em mídia 

gráfica.  

A atividade oral é, na realidade, uma inter-atividade entre “Eu-Você”. A marca 

mais evidente é a interação oral, a conversação, onde os dois percebem o efeito de suas 

palavras sobre o outro. Se pensar que o discurso é interativo, que mobiliza mais de uma 

pessoa, não se pode nomear um dos indivíduos como destinatário, pois a impressão que 

dá é que a enunciação caminha em sentido único, que se dirige a alguém passivo. 

No contexto da linguagem verbal, a televisão é um veículo que boa parte do 

tempo pode ser ouvida. Isso porque, quase sempre, ouve-se uma voz descrevendo tudo 

aquilo que está sendo mostrado. O espectador de TV é poupado do trabalho de 

interpretação, quando a voz de um locutor realiza o “trabalho verbal” de leitura e 

interpretação. Cabe aqui lembrar que o meio em que vamos estudar, a televisão, não há 

resposta instantânea, e sim apenas a apresentadora proferindo um discurso, sem 

interação.  
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Para Maingueneau (2008), o campo discursivo é um jogo de equilíbrios instáveis 

entre diversas forças que, em certos momentos, move-se para constituir uma nova 

configuração. Estabelecendo assim, segundo Maingueneau, um discurso regente. Nessa 

pesquisa temos a apresentadora do talk show ‘Márcia’ que estabelece seu discurso com 

consentimento dos demais, pois sua imagem, na linguagem do programa, permite sua 

auto-representação. Nesse caso, o enunciador controla o discurso de ponta a ponta.  

Na prática discursiva há a apropriação de decisões do que irá ser transmitido, o 

sujeito que emite um discurso elabora, escolhe, organiza, produz e seleciona o modo de 

dizer e como dizer. Quando o homem comunica, isto se dá a partir de um discurso 

construído por ele próprio, como no caso desse estudo, que é a construção do 

sensacionalismo no talk show ‘Márcia’ e da apresentadora Márcia Goldschimdt, em que 

há a probabilidade de o discurso emitido pela apresentadora expressar indícios de uma 

estruturação ideológica da editoria do programa, enquanto uma organização que possui 

bens simbólicos estipulados pela edição. Conforme o Dicionário de Análise do Discurso 

(2006) “O discurso se constrói, com efeito, em função de um fim, considera-se que vai 

chegar a alguma parte”, afirmando que no discurso há um objetivo determinado. 

A apresentadora Márcia Goldschimdt, objeto de análise desse estudo, traça 

determinado percurso verbal e imagético para chegar a um objetivo, esse caminho 

planejado é a construção do discurso, levando em consideração as condições de 

produção, bem como os sentidos e a subjetividade que nele foram empregadas. Nessa 

mesma linha, José Pinto (2002, p.34) aponta que: 

 
 

Toda fala é uma forma de ação, o que tem muito a ver com a idéia de discurso 
(...), mas a ação é entendida como se originando inteiramente do individuo 
aparentemente imune a qualquer coação social, e quase sempre 
conceptualizada em termos de estratégias adotadas conscientemente pelo 
falante para atingir seus objetivos e intenções comunicativas. 

 

Na afirmação acima, entende-se que o discurso é uma ação, uma prática de 

linguagem que carrega em si um intuito já planejado pelo sujeito. Essa relação de 

linguagem no discurso são relações de sujeitos e de sentidos (conceito que será 

abordado ainda nesse texto) que formarão efeitos múltiplos e variados. Daí a definição 

de discurso: é efeito de sentidos que é produzido a partir de uma ampla gama de ações, 

que são a produção do discurso, junto com a linguagem verbal do sujeito e linguagem 

não-verbal.  
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2.2.2 SENTIDO 

 

Em nosso objeto de estudo, a televisão é a mídia que comporta a explanação 

discursiva verbal e não-verbal. A imagem televisiva organiza, a partir de seus formatos, 

os elementos dessa linguagem para o formato de talk show. Portanto articula os 

discursos na construção da imagem da apresentadora e do perfil do talk show. Toda 

ação discursiva há produção de significações e sentidos. No trabalho que se apresenta 

também iremos analisar quais produções de sentido, portanto, se encontram na 

articulação dos discursos verbais e não-verbais que compreendem a estrutura do talk 

show ‘Márcia’ e os indícios de sensacionalismo no programa.  

Entendendo que o discurso resulta em sentidos produzidos no momento da fala, 

na estruturação do processo discursivo e determinado pelas posições simbólicas 

colocadas em jogo quando as palavras são produzidas, Orlandi (2001, p. 42) considera 

que “as palavras mudam de sentido segundo aquele que as emprega”. Sendo assim, o 

discurso emitido é carregado de intencionalidade e anteriormente sua emissão é tratado 

para que atinja o objetivo quisto. O sentido nunca é dado antecipadamente. Ele é 

construído pela ação da linguagem do homem, conforme o efeito visado pretendido. 

Assim, Orlandi (2001, p. 43) afirma que o sentido não é dado antecipadamente, e 

sim faz parte do discurso.  

 
O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se 
inscreve em uma determinada formação discursiva e não outra. Aí podemos 
perceber que as palavras não tem sentido em si, elas derivam seus sentidos das 
formações discursivas em que se inscrevem, dentro do contexto em que está 
inserido. 

 

Esta afirmação prova que a construção da imagem da apresentadora Márcia 

Goldschimdt e as marcas de sensacionalismo que se percebe nos discursos verbais e 

não-verbais da mesma e do programa, derivam do contexto de uma produção especifica, 

ou seja, um programa televisivo voltado para temáticas que abrange briga, traição, 

desentendimentos, histórias de vida.  

O discurso só tem sentido se está no universo de outros discursos, no qual traça 

seu caminho (objetivo especifico), e para interpretá-lo deve-se relacioná-lo com os 

outros discursos, igualmente como foi para inseri-lo.  
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Nesse estudo, que iniciamos abordando discurso e sentido, temos uma 

ferramenta que trabalha junto a estes dois conceitos: a análise do discurso. A análise do 

discurso aparece como disciplina que estuda a linguagem como atividade ancorada em 

um contexto e que produz unidades de frases, com a utilização da linguagem para fins 

sociais, expressivos e referenciais. O objetivo do analista do discurso é “explicitar e 

interpretar ao mesmo tempo relação entre as regularidades da linguagem e as 

significações e as finalidades expressas por meio do discurso” segundo Charaudeau. A 

análise do discurso (que vamos chamar de AD) quer desvendar a subjetividade do 

discurso enunciado, desmontar o quebra cabeça montado pela linguagem verbal e não-

verbal. 

Para Orlandi (2001, p. 15): 

 
A Análise do Discurso não trata da língua, nem da gramática. Ela trata do 
Discurso, é o estudo do discurso. Dessa forma procura-se compreender a língua 
fazendo sentido quanto trabalho simbólico, parte do trabalho social, 
constitutivo do homem e da sua história. 

 

Já citado nesse texto monográfico, o discurso é constituído pelo verbal e não-

verbal, a aplicação da análise do discurso no verbal é compreendida como a 

interpretação da fala, e do não-verbal, a imagem.  

Um ponto importante nesse contexto, e, como já foi dito anteriormente, é que o 

discurso tem a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade 

natural e social. Pinto (2002) salienta que é na superfície dos textos que podem ser 

encontradas as pistas ou marcas deixadas pelo processo de produção de sentido que o 

analista vai interpretar. 

A AD quer expressar ‘como este texto significa?’. Visa compreender como os 

objetos simbólicos produzem sentidos, interpretando atos por seu domínio simbólico, 

pois eles intervêm no do sentido, juntamente com o discurso verbal.  No caso deste 

estudo, a AD será usada como dispositivo de interpretação do discurso da apresentadora 

Márcia Golsdschimdt, enquanto âncora do talk show ‘Márcia’, e como esse discurso se 

apresenta nas formas verbais e imagéticas. 

Orlandi (2001) também toma AD como a descoberta do oculto, do não-dito, a 

busca das significações possíveis que se encontram por trás de um jogo de aparências.   

É a ferramenta para analisar a construção do sentido formado no discurso, por meio do 

campo da lingüística e da comunicação. 
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Até aqui, tomamos como base teórica conceitos que dizem respeito ao discurso, 

sendo eles verbais e não-verbais, e, ainda, conceitos que o correspondem, como sentido 

e a teoria da AD. O objetivo é aplicar a técnica da AD no discurso construído pela 

apresentadora e sua produção. A partir de formações discursivas será posto em jogo e 

analisado o sentido da ação, vamos estudar a articulação do sentido que o programa 

‘Márcia’ objetiva. A seguir, neste trabalho, o próximo assunto que vamos abordar é a 

técnica televisiva, para a partir dela, podermos mais a frente, analisar o discurso não-

verbal que programa de talk show ‘Márcia’ apresenta, isso inclui os planos de câmera, 

juntamente com a representação imagética da apresentadora Márcia Goldschimdt e as 

técnicas de programas de televisão em geral. Isso vai indicar pistas para descobrir o 

não-dito, o oculto, que compõem, portanto, o discurso não-verbal. 

 

 

2.2.3 DISCURDO NÃO-VERBAL 

 

Discursos não-verbais são todos os tipos de imagem, como as pinturas, os 

desenhos, as fotografias, os filmes, a imagem cinematográfica e a televisiva. A 

importância da imagem para a sociedade se dá em função de sua expressividade. 

Quando não existia escrita as pessoas podiam deixar impresso uma mensagem por meio 

de imagens. Desde o inicio das civilizações, há a prática de querer contar histórias, 

preservar suas experiências por meio de imagens, a partir dos desenhos em paredes no 

período da pré-história.  

A imagem contém uma imensa quantidade de informações. Se falarmos mais 

concretamente, por exemplo, do ponto de vista da ótica, uma imagem é um conjunto de 

pontos que convergem num plano, significa a representação visual de um objeto. Mas se 

falarmos de forma abstrata uma imagem, é um suporte de trocas de informações e banco 

de dados.  

Todas as imagens têm conteúdo e forma, considerando o contexto histórico-

social de sua produção. Segundo Souza (1998): 

 
Ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar 
da imagem, dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem. A 
palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua 
matéria visual. Por isso mesmo, uma "imagem não vale mil palavras, 
ou outro número qualquer”. 
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A imagem tem por finalidade transmitir ao espectador um discurso, utilizando 

para isso uma forma simbolizada, produzida pelo homem por meio de equipamentos 

tecnológicos, segundo Aumont (2005). Inicialmente as imagens eram utilizadas como 

símbolos, mais especificamente, imagens religiosas. Certas imagens representam 

divindades e outras concebem valor simbólico, como as cruzes de uma igreja. 

As imagens são carregadas de sentido, de pontos de vista, de enunciações que 

evidenciam um posicionamento, referem-se, portanto a um sistema de idéias produzindo 

discurso na forma de uma linguagem não-verbal. A construção da imagem é 

influenciada por um conjunto de regras sócio-culturais que compõem o repertório 

sígnico, tanto do seu produtor quanto da audiência para quem essa imagem é produzida. 

Aumont (1995) ainda define categorias para ilustrar as funções que tem a 

imagem. Segundo ele a imagem é submetida a três funções distintas: o simbólico, o 

epistemológico e o estético. O simbólico é uma abordagem do ponto de vista das 

representações, segundo Goffman (2007) entende-se representação para indicar um 

individuo que permanece um período de tempo em presença continua diante de um 

grupo de observadores. A segunda categoria que é a epistemológica, a imagem traz 

informações visuais sobre o mundo e torna-se um instrumento de conhecimento. A 

terceira categoria é a estética, o autor aponta para as “sensações especificas”, que este 

tipo de imagem proporciona a quem observa. 

A partir dessa reflexão o autor conclui: 

 
A noção de imagem, portanto, desencadeia variações múltiplas de 
funções e significados (...) um núcleo comum que integra todas essas 
significações, conceituando a imagem como um artefato que intercede 
a relação do homem consigo próprio e com o mundo a sua volta, como 
modo de produção de sentido. 

 

Observamos, assim, que a imagem é carregada de significações2 visando 

construir um sentido. A imagem é “objeto” de representação de mundo pelo ponto de 

vista icônico, gerando, portanto, reações pelos indivíduos que são os próprios 

portadores das significações, pois há o contexto da sociedade que intercede.  

Nessa linguagem, que temos a imagem como conteúdo, se percebe inúmeros 

modos de transmiti-la. A fotografia na capa de um jornal pode decidir a compra e leitura 

do veículo. Na televisão tem-se a imagem como base dos conteúdos que são 

                                                
2 Processo semiótico. A semiótica serve para analisar relações entre as coisas e seus significados.  
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transmitidos, é oferecendo mais completude à informação dada, isso faz da televisão o 

mais atrativo dos meios de comunicação. 

A imagem traz informações sobre o mundo, agrega conhecimento. É indicada 

como janela para a realidade, está entre o espectador e a realidade. Reconhecer uma 

imagem é identificar o que nela é visto com algo que se observa ou se vê no real. Uma 

imagem com valor simbólico trata de objetos abstratos e uma imagem com valor de 

representação se refere a algo concreto. A imagem também é destinada a agradar quem 

a vê, através de sensações específicas. Visa obter um efeito estético, dependendo do 

objetivo, ela pode ser extremamente positiva ou causar sensações de terror.  

 

 

2.2.3.1 TÉCNICAS TELEVISIVAS 

 

Na linguagem televisual existem técnicas e formatos específicos de transmissão. 

Primeiro, se é pensado o gênero televisivo que vai ser criado, ou seja, a “forma” do 

programa, quais serão os moldes que vão estabelecer a estrutura e seu estilo.  

Dependendo do conteúdo vinculado, o próprio programa vai ditar um formato em 

particular.  

Nessa fase de desenvolvimento do perfil de um programa, Bonasio (2002) 

esclarece que antecipadamente são respondidas questões como: Qual será o público 

alvo? Qual horário em que o programa vai ir ao ar? Qual o tempo de duração? O que ele 

tem por objetivo? De onde deve vir as idéias? Como o programa deverá ser produzido 

(dentro do estúdio, locação externa / ao vivo ou gravado / câmera única ou múltiplas 

câmeras)? Custo de produção (estimativa acima e abaixo de linha; custo de objetos e 

locações especiais)? A partir das respostas será montado um programa televisivo,assim 

pode-se melhor esclarecer questões objetivas da produção.  

 Esta formatação diz respeito ao gênero que o programa vai se enquadrar, 

Bonasio (2002) ainda afirma que podemos entender os gêneros televisivos como 

estratégias de comunicabilidade e fatos culturais e sociais aplicados, “copiados” da vida 

real e transpostos a um universo espelhado, que o individuo se reconhece.   

A cada dia é maior o número de canais que trocam imediatamente programas 

com pouca audiência por outros mais interessantes, com uma nova linguagem, o que 

provoca uma concorrência feroz entre os formatos. As emissoras de todo o mundo 
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procuram um formato adequado que resolva o problema da audiência em toda a 

temporada de programação. 

 Um gênero determinado atrai certo tipo de patrocinador e forma a característica 

da rede. Estabelecendo assim, uma personalidade para cada emissora, e um status para 

cada programa, gerando poder maior ou menor de prender a atenção do telespectador.  

Os gêneros televisivos são classificações como infantil, humorístico, esportivo, 

culinário, etc. Mas nesta classificação o gênero que interessa para esse estudo, é o de 

entretenimento, pois é nele que está inserido o programa que abarca esta pesquisa, o talk 

show ‘Márcia’.  

O autor Aronchi (2004) explica que o formato talk show3 combina emocional 

com um pouco de bom humor. O talk show representa o triunfo da personalidade do 

apresentador, que tem a tarefa de manter o clima do programa em alta, qualquer que 

seja o assunto ou o entrevistado. Deve sempre contar com uma equipe de produção 

zelosa que acompanhe todos os momentos da entrevista e passe para o apresentador as 

informações e dicas necessárias para manter a conversa interessante.   

O formato de auditório é frequentemente utilizado no talk show para aumentar o 

“clima”, os quadros apresentados permitem música, show ou debate. Para Aronchi 

(2004, p. 138):  

 
Infelizmente, embora o formato permita variações, a cópia tem sido o 
elemento mais encontrado nos programas brasileiros. O gênero pode contar 
com o formato de auditório, musical e até humor. Porém o ingrediente 
principal é a entrevista, dando tempo para o entrevistado expor suas idéias.  

 

 Atualmente, os programas de auditório são classificados como variedades, esse 

gênero tinha ativa participação de artistas, também foi nos programas de auditório que 

iniciaram os fã-clubes. O público desse gênero também comparece para mostrar alegria 

e interesse, dando opinião sempre instigado pela figura do apresentador, que centraliza a 

atenção dos telespectadores e auditório e conduz o programa. O autor Aronchi (2004) 

defende que todos os programas de auditório estão sempre ligados a um nome, o do 

apresentador ou apresentadora que fazem o sucesso do gênero. Segundo Aronchi, fica 

claro que o apresentador é peça-chave na relação do programa com a audiência.  

                                                
3 Vamos discorrer sobre este conceito mais a frente nesse estudo. 
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O formato do programa de auditório determina o espaço cenográfico necessário 

para essa produção: palco e platéia, que permite a interação do apresentador com o 

público presente na gravação.  

 A sucessão de entrevistas e atrações diversas faz do programa de auditório um 

gênero que comporta facilmente vários formatos, há pequenas reportagens, debates e 

encenações que dão ritmo a produção. Esses programas podem ser monotemáticos com 

pessoas do auditório intermediando reportagens e entrevistas ou, às vezes, o público é 

apenas um elemento contemplativo presente à gravação.  

Concluindo essa abordagem dos gêneros televisivos, eles podem ser definidos 

como a organização dos temas dos programas de televisão. O estudo dos gêneros é mais 

uma forma de melhor analisar uma pesquisa, pois segundo Aronchi (2004, p. 30) “os 

gêneros da televisão permitem escolher a tecnologia de áudio, efeitos especiais no 

vídeo, o uso de equipamentos, enfim, as aplicações técnicas adequadas às várias 

produções”. A seguir, no próximo capitulo, vamos entrar no estudo das técnicas 

televisivas em que o autor Aronchi aponta, afim de melhor entender a construção da 

linguagem imagética.   

 “Para se fazer televisão é necessário conhecimento, talento, responsabilidade e 

técnica”, é assim que o autor Bonasio (2002) define o que é produzir um programa de 

televisão. Ele ainda fala que os equipamentos como a câmera, microfone, ou 

computador, são apenas as ferramentas que serão utilizadas para construir um programa, 

pois para uma produção televisiva, tudo depende dos técnicos, apresentadores, 

produtores, enfim, a equipe que se propôs a produzir para o meio multimídia.  

No Brasil a televisão tem mais de 50 anos, e sofre constantemente modificações 

tecnológicas para uma melhor qualidade. A partir daqui, vamos estudar as técnicas 

televisivas, para melhor compreender a construção imagética do programa ‘Márcia’, ou 

seja o discurso não-verbal através das técnicas de enquadramento, composição, planos, 

etc. 

Na imagem televisiva, temos diversas características que compõem sua 

produção. Existem muitas maneiras de manipular elementos visuais para criar imagens e 

dar uma melhor aparência ao telespectador. Bonasio (2002, p. 122) afirma que: 

 
Se pode, por exemplo, acrescentar sentido as linhas de um cenário. Linhas 
paralelas e retas podem implicar rigidez e linhas curvas, flexibilidade, pode 
desencadear sensações de calma ou agitação. Dentro de uma imagem, as linhas 
guiam o espectador e marcam bordas do espaço.  
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Portanto, já de início se observa que há uma ampla gama de artifícios para a 

imagem televisiva criar impressões a quem assiste. O espaço do cenário ou do 

enquadramento captado pela câmera é a área emoldurada. Na televisão a tendência é ver 

esse espaço, que ocorre a cena, contra um fundo. Se este fundo for plano ele é 

bidimensional, neste caso o diretor pode aplicar técnicas para que ele pareça 

tridimensional, usando planos em várias distâncias, posicionando objetos para dar 

impressão de perspectiva natural. Quando o objeto não estiver de acordo com o plano é 

chamado de ambíguo, segundo Bonasio (2002). 

Os elementos luz, cor, dimensão e movimento das câmeras são os fundamentos 

básicos da imagem eletrônica. Bonasio (2002) afirma que a luz é peça-chave da 

percepção e orientação de espaço e tempo, além de afetar as emoções de quem assiste. 

Uma iluminação diferenciada dá os contrastes (áreas claras e escuras) no cenário. A 

finalidade básica da iluminação é manipular e articular a percepção do ambiente, 

tentando o máximo possível imitar a iluminação natural. A luz de um cenário dá ritmo 

ao programa. Cada vez que o apresentador ressurge das sombras a informação está 

sendo apresentada novamente. 

“A cor é propriedade da luz, dá movimento dentro da imagem e diferencia 

objetos, com certas técnicas atrai a atenção do telespectador de acordo com que o 

diretor do programa quer enfatizar”, esclarece Bonasio (2002), de acordo com o autor a 

luz oferece emoções ao telespectador, faz com que ele veja o que o diretor quer, ao 

vermos uma iluminação escura percebemos um ambiente tenso, um cenário em que 

vemos cores claras e alegres, remete a tranqüilidade ou alegria. 

. Visualizar a dimensão no vídeo é pensar em imagens, é captado takes4 , em que 

o telespectador se situa na cena. Cada programa tem suas técnicas e se diferenciam por 

suas aplicações. A linguagem usada também faz parte da técnica, pois a temos de 

acordo com o formato. Portanto observamos que um programa dinâmico trás consigo 

uma linguagem despojada, coloquial. Já um telejornal carrega uma linguagem formal.  

No inicio dos programas de televisão as câmeras eram fixas, dificultando o jogo 

de seqüências de imagens, a cada movimento era preciso um grande trabalho para 

mudar a câmera de lugar. Porém, logo foram surgindo facilidades, o tripé foi a primeira 

invenção que articulou os movimentos da câmera. Hoje na televisão há muitas opções 

                                                
4 Curtas seqüências de imagem. 
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de movimento. A pessoa pode se mover em cena que a câmera capta a imagem. 

Segundo Bonasio (2002, p. 126) existem três tipos de movimentos de câmera:  

 
O primário está relacionado com o objeto da cena, o sujeito se movimenta na 
frente da câmera. O secundário está ligado ao movimento da câmera e das 
lentes. O terceiro é o movimento das seqüências, ele é criado na edição, através 
dos cortes, fusões, efeitos digitais e takes, cenas e seqüências.  

 
Um take combinado desses movimentos requer seguinte ação: que o operador de 

câmera siga o sujeito, isso não é tão fácil, pois o operador de câmera deve o fazer de 

maneira uniforme que combine com a velocidade do sujeito.  Há mais tipos de 

movimentos de câmera, Bonasio (2002, p. 263) os cita: 

 
Com o movimento de câmera chamado travelling, temos a lente da câmera 
movimentado-se de modo aproximando-se ou afastando-se do objeto 
enquadrado. O movimento chamado panorâmica descreve uma paisagem 
horizontalmente da esquerda para a direita, mostrando toda a cena e situando 
quem assiste ao programa. O panvertical descreve um objeto ou pessoa no 
sentido vertical, pode ser de cima para baixo ou vice-versa depende da intenção 
da descrição, uma tomada de cena de baixo para cima, temos uma pessoa 
robusta e com ar de superioridade. De cima para baixo temos uma pessoa  
reprimida e com ar de inferioridade. 

 
Estes movimentos citados pelo autor serão acionados de acordo com o objetivo 

do que quer ser transmitido, entendemos, por exemplo que quando se usa o movimento 

panvertical, se tem a exata intencionalidade da cena, deixar uma pessoa com ar de 

superioridade ou desvalorizada. 

Ainda temos o movimento “Dolly” e “Truck” explicados pelo autor. No Dolly  a 

câmera aproxima-se ou se distância do objeto, esse movimento faz com que o tamanho 

do objeto em quadro mude proporcionalmente, de maneira natural, pois a câmera se 

movimenta. O Truck é o movimento lateral da câmera para direita ou para a esquerda, 

passando a sensação de observação. Esse movimento se confunde com o de panorâmica, 

no entanto a panorâmica muda o campo de visão horizontal da câmera em uma posição 

parada e o Truck movimenta a câmera em si, estabelecendo um novo ângulo de 

gravação. 

“Uma câmera só mostra o que seu operador selecionar”, afirma Bonasio (2002, 

p. 259). Durante a produção o operador (ou câmera, como também é chamado) é 

responsável pelo enquadramento das tomadas. “A forma como arranjar, enquadrar e 

movimentar são fundamentais para uma composição de uma imagem esteticamente 

boa”, salienta o autor. O diretor do programa deve especificar ao operador de câmera 
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qual o take desejado. O enquadramento que a câmera dá a uma cena tem por principal 

mostrar ao espectador o que ele precisa e quer ver, sendo que, todas essas tomadas são 

decisões do diretor do programa. A partir desse ponto de vista, é determinado o que vai 

ser mostrado. Aumont (2005) explica que um objeto focado em primeiro plano, terá 

mais destaque que aquele que está em segundo plano, sendo esse um exemplo das 

decisões importantes e freqüentes do diretor. O autor Bonasio (2002, p. 249) declara as 

decisões do diretor em relação ao enquadramento: 

 
O enquadramento inclui quem, entre os participantes, vai ser mostrado em um 
take, se o take a ser usado será aberto ou fechado e se o ângulo de câmera a ser 
selecionado será normal, baixo ou alto. O enquadramento se refere a como os 
elementos são mostrados para o telespectador. 

 

Este esclarecimento do autor nos dá referência a como os elementos são 

mostrados para o telespectador. Até agora podemos dizer que a composição se confunde 

com enquadramento, porém ela está ligada à organização dos elementos do 

enquadramento. Usados de acordo, mostra ao telespectador uma imagem que apresenta 

relação entre os elementos. A autora Curado (2002, p.107) explica a função de 

enquadramento: 

 
Enquadramento é a posição da lente em relação ao objeto. Define a maneira 
como o telespectador vai ver determinada cena. A imagem que fica no 
“quadrado” da tela. A ocupação desse espaço é verificada pelo repórter 
cinematográfico por um visor na câmera. A tela pode ser preenchida de vários 
jeitos segundo a perspectiva do objeto filmado. A lente da câmera define esse 
formato de tomada de cena. 

 

É a partir do enquadramento (o que é mostrado no quadrado da câmera) que se 

tem a primeira seleção de imagem do objeto de interesse. Cada vez que uma câmera 

muda seu ponto de vista, uma variedade de ângulos que ajudam a construir a dimensão 

do vídeo é criada. Bonasio (2002) explana que um plano bem composto direciona a 

atenção da audiência para os elementos importantes da cena e estabelece relações entre 

os componentes, como já foi citado a composição organiza os elementos visuais, 

unificando a dimensão de vídeo. O autor Boasio (2002, p.254) declara que: 

 
Embora os planos mais fechados muitas vezes adicionem mais força às 
imagens, um enquadramento ligeiramente mais aberto permite reagir a eventos 
imprevisíveis, ajuda a acompanhar a ação. 
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Podemos indicar plano como o recorte dado no enquadramento, além disso ele 

possui variações, na televisão as mais importantes são: o close, primeiro plano, plano 

americano, plano médio, plano geral, plano extremamente aberto. Os conceitos a seguir 

seguem a linha do autor Bonasio (2002), e também são buscados na autora Curado 

(2002). Os planos que serão explicados a seguir, indica que são ponto de partida para o 

telespectador entender o que está acontecendo, pois um plano mal enquadrado, não 

deixa claro, as pessoas não distinguem a imagem que está no ar. 

No close o enquadramento dado preenche toda tela, o sujeito é foco central do 

plano. Visa mostrar bem de perto alguma emoção ou sentimento vivido naquele 

momento. No talk show ‘Márcia’, que vamos estudar as técnicas de televisão, esse 

plano é bastante usado, deixando indícios que remetem à emoção. 

 O primeiro plano tem em si, a mesma finalidade do close, mas seu 

enquadramento é um pouco mais amplo, a partir do ombro do sujeito. Visando por sua 

proximidade captar alguma emoção. Mostra apenas uma pequena porção do fundo. 

 Mostrando a pessoa a partir da cintura, temos o plano americano que é usado, 

por exemplo, para enquadrar o apresentador do noticiário na tela. Captando ainda a 

pessoa gesticulando.  

 No plano médio o sujeito não é mais o foco central da cena, ele divide com a 

paisagem de fundo a importância da dimensão. Enquadramento abaixo da cintura.  

 O plano geral, é também chamado de aberto, é utilizado para que o telespectador 

tenha a noção de todo o ambiente. Mostra todo o cenário, tem-se enquadrado toda ação.   

O plano extremamente aberto faz com que o sujeito principal fique pequeno em 

relação ao fundo, faz um enquadramento muito aberto.  

O elemento de primeiro plano pode ser apenas uma placa de sinalização, peça de 

cenário, porta, janela ou colunas que ajudam a criar profundidade. As vezes o elemento 

de primeiro plano é uma importante ferramenta temática, como um aparelho de telefone 

na frente de uma mulher com medo, sentada ao fundo. O que vai ser usado para esta 

função são diferentes lentes, Bonasio (2002, p. 266): 

 
Uma das lentes que se destaca em sua função, é a lente Zoom. Essa lente 
permite começar com qualquer alcance focal e aproxima-lo ou afasta-lo, 
variando o campo de ação do sujeito e o tamanho do campo de visão horizontal 
em qualquer velocidade. Atualmente é a lente mais usada na produção 
televisiva 
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A imagem da televisão ocupa uma tela bidimensional, a profundidade no plano é 

conseguida através do uso dos ângulos de câmera que comunicam impressões 

especificas ao telespectador, é usado também o posicionamento estratégico das pessoas 

no estúdio, o design de cenários e iluminação. Uma maneira de aumentar a percepção 

do plano e deixa-lo visualmente mais interessante é gravar a cena de algum ângulo ao 

invés de enquadra-lo de frente. Outra maneira de trabalhar com profundidade é fazer 

uso do pano de fundo. Fundos neutros ou sem nenhuma profundidade não vão passar ao 

espectador uma impressão de distância no estúdio.  

A composição do cenário é fator determinante, pois produz sentidos em um 

discurso visual. Diz respeito a forma de como os objetos são dispostos em um 

enquadramento, tem a responsabilidade de fazer o equilíbrio das informações 

transmitidas, pois os objetos do cenário possuem seu significado e um objetivo,  para 

que estejam tecnicamente em determinado local. Segundo Bonasio (2002, p. 128):  

 
A forma como você preenche a dimensão no vídeo é que determina como o 
telespectador percebe o seu programa e a mensagem que está tentando 
transmitir. (...) o produtor do programa utiliza os elementos de forma 
combinada e integrada. 

 

Concluímos, na linha do autor, que a disposição dos objetos é determinante na 

audiência, pois é a “cara do programa”. É importante que se construa no enquadramento 

uma composição a favor do objetivo. Isso é possível quando se mostra os 

acontecimentos com clareza e impacto.  

Bonasio (2002, p. 257) discorre uma afirmação falando sobre o que o 

telespectador vê na tela:  

 
Se um elemento na imagem é centralizado, os dois espaços laterais ficam 
eqüidistantes, ou seja, na mesma distância do centro. Diz-se, então, que essa 
imagem tem “equilíbrio simétrico” e todos os principais elementos de imagem 
são de igual atração no domínio visual. O equilíbrio simétrico sugere 
estabilidade (...). Já no equilíbrio assimétrico, um sujeito é posicioado de um 
lado do quadrado com um elemento de contra peso no lado oposto para 
equalizar o “peso” do sujeito. o take com equilíbrio assimétrico  contém mais 
informações visuais, por isso vai parecer mais interessante e esteticamente 
agradável. 

 

A composição de uma imagem desequilibrada passa a impressão de 

instabilidade, desconcentrando o objetivo da cena. Um enquadramento ruim não é 
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difícil de reconhecer. Basta o take não mostrar a figura direito, que o espectador se 

confunde.  

O cenário, e sua montagem, são elementos visuais importantes que contribuem 

para a dimensão do vídeo. Depois que o diretor “montou” a imagem do programa, é 

preciso materializar suas idéias, construir paredes, piso, móveis, cortinas, cores e 

objetos que aparecem no cenário do programa.  

A montagem se refere em como estes elementos são desenhados, arrumados e 

integrados no estúdio para criar o clima do programa. O cenário deve providenciar o 

ambiente físico para a ação, declara Bonasio (2002), e ainda cita que um bom cenário dá 

oportunidade ao diretor explorar ângulos. O desenho de um cenário deve sugerir 

inúmeras e diferentes emoções: alegria, tristeza, solidão, fantasia. Mesmo cenários para 

programas mais dramáticos devem estabelecer uma atmosfera geral.  

 No cenário o uso de luzes mostra com clareza a figura do apresentador e 

convidados, o uso da maquiagem é importante para uma boa apresentação perante o 

telespectador. A maquiagem no vídeo visa corrigir apenas pequenos defeitos. O pó 

incolor deve estar sempre no estúdio, uma leve aplicação corrige problemas que 

ocorrem quando o artista está trabalhando sobre luzes quentes por um longo período de 

tempo, pois a maquiagem pode ficar borrada a medida que suar aparece. 

 Nesse capitulo abordamos temas como discurso, sentido e análise do discurso. 

Estes conceitos e teorias foram refletidos, afim de observarmos o discurso verbal e não-

verbal que a apresentadora e o programa emitem. Nossa pesquisa abarca qual a 

intencionalidade discursiva o programa quer objetivar no âmbito da fala. A partir do 

discurso não-verbal podemos apontar as técnicas da televisão e sua interferência no 

modo de como o programa é construído. A partir das técnicas selecionadas são 

definidos o gênero e formato que vai ser enquadrado. A questão da imagem trás consigo 

a carga emocional, a partir das técnicas de ângulos, planos, cor e interferências como, o 

cenário, a luz, os efeitos especiais. 
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3. QUANDO A CAIXA CHEGOU... UMA BREVE HISTÓRIA DA TELEVISÃO 

E DO GÊNERO TALK SHOW 

 

Neste terceiro capítulo será feito um resgate histórico da televisão, de forma a 

entendermos os atributos do meio em que é vinculado nosso objeto de pesquisa, o talk 

show ‘Márcia’. Avaliar os antecedentes desse veículo torna                                                                                                                                                                                                            

melhor o entendimento sobre o processo de evolução das técnicas do meio. Assim, 

serão assinaladas as primeiras emissoras e pontuado os programas televisivos que foram 

pioneiros nos formatos. Logo, será conceituado gênero televisivo até chegarmos ao 

gênero que interessa a esse estudo, o talk show e seus formatos característicos.  

 

 

A invenção da televisão começou a partir de 1873, depois dessa data foram 

feitas descobertas que mais tarde contribuiriam diretamente para o advento do meio. Em 

1920, foi realizado experimentos consideráveis pelo inglês John Logie Baird. Em 1924, 

Baird transmitiu contornos de objetos, e no ano seguinte contorno de pessoas. Em 1927 

o engenheiro norte-americano Philo Taylor Farnsworth foi quem primeiro conseguiu 

transmitir imagens estáveis de um lugar para outro. 

Nos Estados Unidos em 1932 a Neo Geo Battle (NBC) começa a transmitir do 

Empire State Building, em Nova Yorque. As emissões regulares foram possíveis em 

1939, neste ano começaram a ser vendidos os primeiros aparelhos televisivos nos 

Estados Unidos. A National Broadcasting Company transmitia inicialmente para 410 

aparelhos. 

A partir da possibilidade de transmitir a imagem, as técnicas televisivas bem 

como os próprios aparelhos foram sendo melhorados. Em 1935 emite-se oficialmente a 

televisão na França, sendo a Torre Eiffel o posto emissor. Em 1936, Londres inaugura a 

estação regular Beitut Broadcast Corporation (BBC). Na Rússia, as transmissões 
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começaram em 1938. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países cancelaram as 

transmissões, apenas a Alemanha ficou no ar.  

A televisão brasileira começou a ser implantada no país em 1949, quando o 

empresário Assis Chateaubriand fez uma parceria com a empresa norte americana Radio 

Corporation of America (RCA Victor), trazendo do exterior 30 toneladas de 

equipamentos e os descarregando no Porto de Santos, para montar uma emissora. Com 

o equipamento em São Paulo, logo, Chateaubriand nomeou quatro diretores 

responsáveis, Dermival Costa Lima, coordenador do projeto, Mário Alderighi, Cassiano 

Gabus Mendes e o Maestro francês George Henry.  

Na época em que a televisão estava sendo implantada, o rádio era meio de 

comunicação mais popular entre os brasileiros, existia em quase todas as residências do 

Brasil, levando música, radionovela e informação até os lares. Por esse motivo, a 

televisão brasileira iniciou sua trajetória copiando o formato do rádio, utilizando sua 

estrutura e, inclusive, treinando os radialistas.  

Júnior (1998) citado por Mattos (2002, p.50) conta como foram as primeiras 

informações noticiadas pela empresa jornalística Diários Associados, em relação a nova 

tecnologia que chegava: 

 
Os Diários Associados passaram a desenvolver uma estratégia visando não 
apenas treinar os seus radioatores para o novo veículo, mas também para 
popularizar a imagem dos artistas. Alguns meses antes da TV Tupi ser 
inaugurada, todos os jornais e revistas dos Associados passaram a divulgar 
que estava para chegar à televisão ou o “cinema a domicílio”, procurando 
mostrar a seus leitores o que seria aquele novo símbolo de modernidade e de 
entretenimento.  

 

Finalmente, as primeiras imagens da televisão brasileira formam transmitidas, no 

dia 18 de setembro de 1950 em São Paulo, pela TV Tupi Difusora, canal 3. Esta data 

corresponde a primeira estação de televisão da América do Sul. De acordo com o 

noticiário publicado na época, a televisão foi considerada “um novo e poderoso 

instrumento”, declara Mattos (2002). 

Pouco tempo antes da inauguração da TV Tupi de São Paulo, o técnico 

americano Walther Obermüller, que veio ao Brasil por meio do acordo de 

Chateaubriand com a empresa RCA Victor, descobriu que não havia um único aparelho 

de TV para captar as primeiras imagens que seriam transmitidas. Nesse contexto de 

euforia e pressa, Chateaubriand mandou importar duzentos televisores, segundo Mattos 

(2002). Quando os televisores chegaram, a TV Tupi instalou-as em lojas, bares da 
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cidade e no saguão dos Diários Associados, onde uma multidão esperou para ver a 

novidade.  

O autor Mattos (2002) cita que, o maestro francês Georges Henry, que 

Chateaubriand convocou desde o início do projeto, relatou que no dia da primeira 

transmissão uma confusão se instalou na emissora, uma das três câmeras de filmagem 

havia queimado, o que refletiu em um atraso de 90 minutos para o início das 

transmissões.  

Esta primeira transmissão recebeu a orquestra do Maestro Henry, executando 

“Cisne Branco”, de Antonio Manuel do Espírito Santo e Benedito Macedo, vinculou 

também a cerimônia de bênção dos estúdios, e esquetes5, afirma Mattos (2002). 

Constava naquela programação, que começou às 19 horas e permaneceu até as 21 horas, 

um show de Hebe Camargo para o encerramento, cantando “Canção da TV”, composta 

por Guilherme de Almeida. Hebe ficou subitamente rouca e foi substituída por Lolita 

Rodrigues e Vilma Bentivegna. 

Na verdade o primeiro ano da televisão foi à base de improviso, afirma Mattos 

(2002). Haviam poucas pessoas trabalhando no meio comunicacional recém chegado ao 

país, e ainda com carência de recursos tecnológicos. Assim, tornava-se difícil as 

produções dos programas.   

Logo, foi inaugurada a TV Tupi Rio, em 20 de janeiro de 1951, depois da Tupi 

São Paulo, esse foi o próximo empreendimento de Assis Chateaubriand. Improvisada 

nas dependências da Rádio Tamoio, perto da Praça Mauá. Estas instalações tiveram 

problemas técnicos, as antenas não funcionavam adequadamente por sua localidade. O 

grupo Diários Associados queria colocar a antena no Corcovado, junto a imagem do 

Cristo Redentor, mas a igreja, na época, fez inúmeras críticas. Ao fim de muitas 

discussões, a antena foi posta no Pão de Açúcar. A TV Tupi Rio, como em São Paulo 

também foi saudada como “poderoso instrumento”. Até os dias de hoje, a televisão é 

considerada como uma mídia poderosa. Em nosso objeto de pesquisa, o meio serve de 

instrumento para a apresentadora representar e usá-lo para devidos fins, no caso, 

representar a linha editorial do programa. 

Em 1951, nos dois estados existia mais de sete mil televisores, segundo Júnior 

(1998) citado por Mattos (2002). As televisões que foram importadas por 

Chateaubriand, ficaram entre a elite econômica. Na época, com o dinheiro de um 

                                                
5 Pequenas peças teatrais. 
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aparelho podia-se comprar um carro. E ainda havia, no primeiro ano da televisão, a 

inconveniência de que se um dos aparelhos apresentasse defeito era necessário importar 

a peça, informa Mattos (1982). Todavia, concluímos que estes fatores citados pelos 

autores acima, limitava a difusão da televisão no país.  

Mattos (2002, p. 82) delimita os primeiros anos da televisão e sua categoria 

econômica:  

 

Nos dois primeiros anos, a televisão não passou de um brinquedo de luxo das 
elites do país, do mesmo modo como o vídeo cassete foi considerado na década 
de oitenta, e o computador na década de noventa passou a ser o aparelho mais 
desejado das famílias.  

 

A indústria da televisão tem um fator que se iguala em suas décadas de 

funcionamento, a publicidade como principal fonte de renda. Na época não haviam 

muitas propagandas vinculadas, porém existiam os slides e a famosa “garota-

propaganda”. Muniz Sodré (1977, p. 95) argumenta, e um trecho da revista Veja 

complementa, sobre a publicidade na televisão da época: 

 
A ausência de uma estrutura comercial e a pequena audiência formada pela 
elite foram fatores determinantes que levaram a TV a enfatizar certos tipos de 
programas.  
 
Veja: 
Por exemplo, em 1954, quando o televisor ainda era considerado um item de 
luxo, o ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública) divulgou que 48% dos 
proprietários de aparelhos tinham assistido a uma apresentação de ballet. No 
ano de 1958, a fim de expandir o tamanho da audiência, as emissoras 
abandonaram os programas culturais. (veja, 1970:63) 

 

No ano de 1951, o Brasil começou a fabricar televisores da marca Invictus, um 

acontecimento que veio facilitar a compra dos aparelhos e sua difusão. Isso também se 

enquadrou com o acompanhamento dos primeiros capítulos da primeira telenovela da 

TV Tupi São Paulo, “Minha Vida me Pertence”, escrita por Walter Foster, exibida a 

partir 21 de dezembro de 1951 a 15 de fevereiro de 1952, sem muitas condições técnicas 

os capítulos eram transmitidos duas vezes por semana.    

No inicio da década de 70, a TV teve um impulso com a chegada do vídeo tape, 

essa ferramenta, implantou na televisão uma estratégia de programação horizontal, ou 

seja, ele podia ser exibido várias vezes na semana no mesmo horário, o que criou o 

hábito das pessoas assistirem televisão rotineiramente. Mattos (2002, p. 87) afirma que 

“o caráter vertical possibilitou programas diferentes todos os dias”, este formato técnico 
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trás a programação sendo a continuação do programa anterior, criando afinidade com o 

público. 

O primeiro telejornal da TV brasileira foi ao ar com o nome de seu patrocinador 

“Repórter Esso”, esse programa foi adaptado pela TV Tupi Rio, pois era um jornal de 

grande sucesso transmitido pela United Press International (UPI), a agência de 

publicidade responsável entregava o programa pronto. Nogueira (1988, p. 86) explana 

que “a TV Tupi limitava-se a colocá-lo no ar. A agência usava muito mais material 

internacional, filmes importados da UPI e da CBS (agencias fornecedoras de serviços de 

filmes), do que material nacional.”.  

O “Repórter Esso” foi baseado em um programa de rádio de bastante sucesso. 

Em sua versão na televisão era um único apresentador e um único patrocinador. Sobre o 

telejornal “Repórter Esso”, Souza Filho (1977, p. 88) afirma que “Os profissionais da 

época diziam que o programa tinha uma particularidade: ele tinha horário para começar 

mais ou menos definido, mas só acabava quando não tinha mais nenhuma imagem para 

ser exibida”. 

Apesar da falta de programação fixa e ainda com dificuldades técnicas, o 

“Repórter Esso” entrou pela primeira vez no ar, no dia 1º de abril de 1952, e foi 

transmitido até dia 31 de dezembro de 1970. Saiu do ar porque os anunciantes passaram 

a comprar espaços entre os programas em vez de patrocinar o programa como um todo.  

 Em 1962 o “Jornal de Vanguarda” foi outro marco histórico da televisão ao se 

falar de telejornalismo, afirma Mattos (2002). Desenvolvido por Barbosa Lima, foi uma 

novidade, pois instituiu na sua bancada os jornalistas Cid Moreira, Vilas Boas Correa e 

Newton Carlos. Este telejornal foi premiado na Espanha como um dos melhores jornais 

informativos do mundo, mas no Brasil não conseguiu sobreviver após o golpe militar de 

1964.   

Em 1953, no dia 27 de setembro por volta das 20 horas, entrava no ar a TV 

Record, com um programa musical apresentado pelos cantores Sandra Amaral e Hélio 

Ansaldo. A emissora teve seu melhor período com o gênero de programas musicais e o 

sucesso dos festivais de música, em que os cantores e compositores que se 

apresentavam eram Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Elis Regina, Gilberto 

Gil, Rita Lee, entre outros.  

A TV Record, que pertencia a família Machado de Carvalho, foi a primeira 

emissora a transmitir ao vivo, o Grande Prêmio de Turfe do Brasil em 1956, direto do 

Jóquei Clube do Rio de Janeiro. Programas de jornalismo e esporte eram parte da grade 
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de programação, e também foi a primeira a estrear com programa de calouros “A Hora 

do Chacrinha”, apresentado por Abelardo Barbosa. Em 10 de abril de 1966, vai ao ar o 

programa Dominical de Hebe Camargo, líder absoluto de audiência. 

A TV Excelsior era propriedade de Mário Wallace Simonsen, fundada em 1959 

e cassada em 1970 perante dívidas e dificuldades com o governo militar. Foi 

considerada como a primeira emissora a ser administrada dentro dos padrões 

empresariais de hoje. Diferenciava-se por ter uma programação definida e horários 

pontuais. Era voltada ao jornalismo, filmes e séries. Essa emissora foi responsável pela 

primeira novela com capítulos diários, “Redenção”. 

A Excelsior foi a pioneira em criar vinhetas de passagem nos intervalos 

comerciais. Um dos maiores sucessos da Excelsior foi o programa Chico Anysio Show, 

dirigido por Daniel Filho. Foi a primeira emissora a transmitir em cores no Brasil. No 

comando da emissora estava Chico Anysio e Carlos Manga, afirma Filho (2001). 

 A TV Manchete, nasceu em 19 de agosto de 1981, era de Adolfo Bloch. Tornou-

se famosa sua programação com as novelas e séries. Mas também o carro-chefe da 

emissora era o telejornalismo, com o “Jornal da Manchete”, ele ficava no ar durante três 

horas, trazendo jornalistas como Villas-Boas Corrêa. Também se diferenciou pela 

cobertura do carnaval carioca, destaque na grade de programação.    

Em 13 de maio 1967 entra a TV Bandeirantes (BAND) no páreo, em março 

começa um dos programas que seria o sucesso da emissora “Família Trapo”. Seu 

fundador foi João Saad. A inauguração da emissora teve o presidente da república como 

convidado, na época Costa e Silva, o governador de São Paulo Abreu Sodré, e o prefeito 

Faria Lima, junto aos políticos um show musical abriu as transmissões Agostinho dos 

Santos e Cláudia. Em 1968, entraram no ar outros sucessos “Sitio do Pica-Pau 

Amarelo” e “As Aventuras de Rin-tin-tin”. Em 1970 transmitiram ao vivo a Copa do 

Mundo do México.  

A partir dos anos 60, essa mídia teve uma redução considerável em seu preço, 

resultando na sua popularização. No entanto, isso aconteceu em um governo militar, 

enquanto todas as informações eram controladas e censuradas, pois o país estava 

enquadrado em um modelo econômico para o desenvolvimento nacional, orientado pelo 

governo. Cohn citado por Mattos (2002, p. 88), conta o contexto da televisão na 

ditadura militar brasileira: 
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Durante os anos cinqüenta, a televisão brasileira foi elitista, enquanto a vida 
política foi marcada pelo populismo (...) durante os anos sessenta, a nossa 
televisão adotou programas considerados populares, enquanto em total 
contraste, a vida política do país, já havia se afastado da prática populista. 

 

A fase de 1964-1975 é chamada por Mattos de ‘fase populista’. “A televisão 

passou a exercer o papel de difusor da ideologia do regime militar”, afirma o autor 

(2002, p. 89). No entanto, no contexto econômico do Brasil, houve uma rápida 

industrialização, inclusive de eletrônicos, eles produziram um grande número de 

aparelhos televisivos para atender o mercado interno.  

A venda de televisores preto-e-branco aumentou 24, 1% entre 1967 e 1979, a 

venda de televisores coloridos aumentou 1.479 % entre 1972 e 1979, segundo Mattos 

(1982, p. 144). Estes números são conseqüência de uma política de crédito introduzida 

pelo governo, ela permitia comprar um televisor em até 12, 24 ou 36 meses. O número 

de telespectadores aumentou. Enquanto isso, a televisão se convertia em mostrar 

publicidade e oferecer os bens de consumo que o país produzia.  

Assim, o Brasil adquiriu além da própria industrialização, empresas 

multinacionais, e também uma dívida externa. Em conseqüência de mostrar os produtos 

que o país produzia, a televisão se tornou dependente dos anunciantes estrangeiros, pois 

as companhias multinacionais que investiam no Brasil eram os mais importantes 

anunciantes. Essa dependência também teve culpa nas decisões políticas e censura 

ideológica adotada no regime, esses dois fatores repercutiram para o baixo índice de 

produção local de programas de televisão, pois era vinculado os “enlatados”.  

Mattos (1982) evidencia que a exibição de programas “enlatados” chegou a 50% 

da grade de programação, pois eram estrangeiros, mais baratos e não causavam 

transtornos com a censura vigente. O regime militar, logo no seu inicio, criou um 

código nacional de telecomunicações aprovado pelo congresso nacional em 27 de 

agosto de 1962, “foi na verdade um projeto de inspiração militar, plenamente 

identificado com as teses de integração nacional, segurança e desenvolvimento pregadas 

na ESG6”, afirma PRIOLLI (1985, p.31) citado por Mattos (2002).  

Podemos concluir que este código estava inserido em um projeto do golpe 

militar de 1964. Tanto que nesse ano, segundo Mattos (2002), aconteceram as primeiras 

experiências de TV educativa. Uma estratégia para as pessoas não assistirem os 

telejornais e se informaram do que acontecia no Brasil. 

                                                
6 Escola Superior de Guerra. 
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Até então as emissoras eram estaduais. Mas em 66 e 67 a hegemonia nacional, 

em rede, foi conquistada pela Rede Globo. Filho (2001) afirma que “a fórmula para esta 

escalada foi a programação, ou melhor, uma grade de programação, apoiada em 

noticiário e novela”. O dono da nova emissora era Roberto Marinho, nomeou três 

pessoas para iniciar a projeção da emissora, Joseph Wallach, Walter Clark e José 

Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.  

A Globo conquistou audiência com o chamado “horário nobre”, que é definido 

como a parte da programação com mais audiência. Foi lançado a novela “Irmãos 

Coragem”, gênero televisivo da Rede Globo que se tornou referência no Brasil. Filho 

(2001, p. 34) ainda relata sobre as outras emissoras e as compara com a Rede Globo de 

Comunicações: 

 
A TV Excelsior foi sumindo. A Record perdeu bastante força, especialmente 
porque diminuiu o interesse dos artistas e dos telespectadores pelos programas 
de cantores. (...) a partir de 69, 70, a Globo, apesar de sofrer uns baques por 
conta da TV Tupi de São Paulo, alcançava a hegemonia nacional. (...) o 
segredo era segurar a audiência, a globo começava a oferecer uma 
programação consistente que pedia fidelidade ao seu espectador e, em troca, o 
respeitava por isso. A Globo se desenvolveu na base da unidade de 
programação, mesmo abrindo espaço para as filiadas.  

 

Em 1º de setembro de 1979 vai ao ar “Jornal Nacional” primeiro programa 

regular a ser transmitido em rede nacional e que marca o início das operações em rede 

no Brasil. Logo entra na programação o "Fantástico", programa de informação e 

variedades. Na Rede Globo, em 1979é inserido na grade da emissora, séries brasileiras 

produzidas pela própria Rede Globo afim substituir as séries estrangeiras.  

Mais tarde, em 1976, Sílvio Santos iniciou o Canal 11 do Rio de Janeiro, a 

emissora denominada TVS, embrião do SBT. Sua programação, no inicio, era baseada 

em filmes e desenhos. No pequeno estúdio do bairro de São Cristóvão, começaram a ser 

produzidos os primeiros programas da TV de Silvio Santos. Ele adquiriu uma concessão 

do governo federal e conseguiu ser autorizado a assumir mais quatro emissoras da rede 

Tupi: TV Tupi, TV Marajoara, TV Piratini e TV Continental.  

Com esse grupo de emissoras que Silvio assumiu, em 19 de agosto de 1981 foi 

fundado o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que entrou no ar imediatamente, 

inaugurando sua programação com a transmissão da assinatura de contrato entre Silvio 

Santos e o governo federal, representado pelo então presidente Ernesto Geisel e o 

Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira. Após esse contrato, e com 
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programação de doze horas diárias, foi vinculado o programa de mais sucesso da 

emissora, “Programa Silvio Santos”. O dono ainda trouxe para a emissora, programas 

apresentados por Hebe Camargo, Boris Casoy, Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega.  

Até aqui nomeamos as emissoras que mais tiveram repercussão no Brasil. As 

redes televisivas tinham seus programas variados, pois ainda no começo de cada uma, 

os formatos utilizados eram diversos. Após a algumas transmissões elas já conseguiam 

definir seus gêneros e características. O SBT até hoje tem como destaque o formato que 

o próprio Silvio Santos apresentava. A Rede Globo tem as novelas como gênero de 

sucesso. O mapeamento das emissoras auxilia nesse trabalho de forma a entendermos 

cenário histórico da televisão, e a transformação da grade de programação, que reflete 

diretamente nos gêneros preferidos.  

 

 

3.1 GÊNEROS  
 

No surgimento da televisão, como vimos até agora, o primeiro programa foi um 

show com música e interpretação. A televisão brasileira teve seus gêneros diversos 

desde seu início diversos, pois cada programa era determinado por vários formatos por  

inexperiência  de quem produzia para a TV.  Filho (2001) cita que logo depois da 

primeira transmissão da TV Tupi, os diretores foram a um restaurante comemorar, e 

logo surgiu a pergunta: “o que vamos apresentar amanhã?”. Não tendo nada 

programado para as próximas transmissões, os diretores faziam um misto de comédia e 

drama, música popular e de orquestra, filmes e jornalismo. 

Aronchi (2004) define gênero como unidades de informação, que organizadas de 

acordo com seus autores, estipulam a forma de apresentação do conteúdo. Machado 

(2003, p. 70) reflete sobre os gêneros televisivos:  

 
Eles existem em grande quantidade, chegam a ser mesmo, inumeráveis, 
aparecem e desaparecem ao sabor dos tempos, alguns deles predominam em 
mais um período que em outro, ou mais numa região geográfica que em outra, 
muitos deles se subdividem-se em outros gêneros  menores. Os gêneros 
existem numa diversidade tão grande que muitas vezes se torna complicado 
estuda-los enquanto categorias. (...) os gêneros são categorias 
fundamentalmente mutáveis e heterogêneas (não apenas no sentido que são 
diferentes entre si, mas também no sentido de que cada enunciado pode estar 
“replicando” muitos gêneros ao mesmo tempo). 
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Os gêneros podem, portanto, ser entendidos como estratégias de comunicação, 

partindo do pressuposto dos locais e culturas que a cidade, estado ou país compartilha. 

Ele exerce na técnica televisiva uma linguagem televisual com um formato 

determinado. O gênero de um programa associa-se diretamente a um formato. No caso 

dos programas de televisão a “forma é a característica que ajuda a definir o gênero” 

Aronchi (2004). Em televisão, vários formatos constituem um gênero de programa.  

O formato é nomenclatura para identificar a forma e o tipo da produção de um 

gênero de programa televisivo. O formato está sempre associado a um gênero, assim 

como o gênero está diretamente ligado a uma categoria, afirma Aronchi (2004). 

Na grade de programação de cada país as televisões têm suas características, 

portanto as emissoras partem atrás dos gêneros que fazem sucesso. Aronchi (2004) 

afirma que: 

 
Na Bélgica, a programação musical do Sky Channel faz sucesso ao lado das 
comédias, que são as campeãs de audiência. As séries de documentários, os 
programas de esportes, programas de variedades no formato revista. Os shows 
para o público jovem são os mais vistos  nos canais abertos da Finlândia. (...) A 
filosofia da programação da Alemanha é a da televisão de serviço público. O 
gênero minissérie é apresentado quatro vezes durante o final de semana. (...) Os 
programas de gênero humorístico, filme e talk show são, na Itália, os que 
equilibram a grade horária ao lado das coberturas esportivas, principalmente de 
futebol. (...) os programas do gênero musical, como balé, ópera ou jass, 
formam a base da programação na Suíça.  

 

O autor ainda aponta que nos EUA a programação é bem definida, são 

programas de gênero policial, detetive, seriados de ação, melodrama médico e 

variedades de talk show, documentário, esportivo, religioso. Na América Latina a 

hegemonia era das produções americanas. Mas baseado nisso países como Argentina, 

Colômbia e Brasil, trabalharam em cima de gêneros consagrados, como jornalístico, 

esportivo e as novelas, para produzir sua própria grade de horário. Aronchi (2004), além 

disso, afirma que estudos realizados no Brasil em 1995 apontavam para em média 66% 

de produções locais na programação. 

Nesse estudo, o gênero de nosso interesse é o talk show (que será conceituado a 

seguir), pois nesse estilo de programa televisivo encontra-se o objeto de pesquisa deste 

trabalho, o programa ‘Márcia’. O gênero talk show pode abarcar vários formatos, como 

auditório e atrações musicais, tendo como principal as entrevistas.  

O estudo dos gêneros televisivos é importante para este trabalho, pois, nosso 

objeto é determinado dentro de certos padrões e técnicas para ser transmitido. Assim, 

com o resgate histórico televisivo podemos observar a evolução do meio e seus modos 
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de produção. A cada passo que a tecnologia dava, observamos que os programas 

sofriam interferências. A exemplo, tomamos a TV em cores, logo, os cenários foram se 

tornando cada vez mais notáveis. 
  

 

3.1.2 TALK SHOW  
 

Como já foi citado, o talk show é o gênero que interessa a esse estudo. Será 

abordado nesse texto as características peculiares que ele representa, e apontado as 

especificidades do programa ‘Márcia’. Aronchi (2002) define as particularidades desse 

gênero:  
 

O talk show combina algumas das principais qualidades de outros gêneros 
dramáticos de sucesso: intimidade emocional e um pouco de bom humor. Sua 
versatilidade permite passar do musical para o jornalismo, da política para o 
esporte. (...) o gênero talk show (...) representa o triunfo da personalidade do 
apresentador, que tem a tarefa de manter o clima do programa em alta, 
qualquer que seja o assunto ou o entrevistado. 

 
 Segundo o autor, se conclui que a principal marca do gênero são seus formatos variados. 

E que a presença do apresentador é quem dá ritmo ao programa, ele é o responsável pela 

condução do evento. Observa-se em nosso objeto de pesquisa que a apresentadora realmente é 

figura ímpar na cena. As características atribuídas ao apresentador de talk show parece ser, de 

um personagem simpático. Além disso, chega a lembrar um psicólogo, já que os casos 

abordados são de caráter pessoal, como intrigas, amor, traição, revelação de segredo, etc.  

Na maioria das vezes os talk shows trazem mais de um convidado, e geralmente as 

entrevistas são rápidas e objetivas. A autora Tuzzi (2002) fala da técnica da entrevista no talk 

show: 

 
A possibilidade de uma entrevista com pequena quantidade de perguntas se 
configurar num pequeno bate-papo ou num grande acontecimento, requer do 
entrevistador o domínio da técnica, uma vasta bagagem profissional, 
conhecimento geral acumulado e o domínio da linguagem. Ingredientes que lhe 
garantirão a contribuição da informação para a sociedade e, somado aos 
recursos visuais, gestuais, verbais e tecnológicos, um espetáculo midiático.  

 

Como já foi citado, o tema desse gênero sempre beira o emocional. Os 

programas tendo suas entrevistas rápidas requerem do apresentador objetividade nas 

perguntas. No entanto, assim, o apresentador deixa pistas de um caráter sensacionalista, 

já que as indagações são elaboradas de forma a ir direto a questão que envolve o 
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problema do participante. Aronchi (2004, p. 148) define uma das características do talk 

show, “uma composição cenográfica que permite ao apresentador andar pelo cenário e 

entrevistar os convidados em pé é utilizada pelos programas de talk show”. O mesmo 

autor ainda esclarece:  

 
O gênero pode contar com o formato de auditório, musical e até humor. Porém 
o ingrediente principal é o formato entrevista, dando tempo para o entrevistado 
expor suas idéias. (...) Já na Globo a produção valorizou o show, com músicas, 
apresentações artísticas, trechos de filmes, caixotes de reclamações, deixando a 
entrevista como mais um formato, não o único, nem talvez o principal. 

 

A partir dessa afirmação, pode-se dizer que por abarcar vários formatos, o 

programa pode fugir do conceito inicial de gênero. Conclui-se a partir dessa abordagem, 

que o talk show é uma conversa entre apresentador e entrevistado, sobre um assunto que 

compete ao convidado, mas com administração do apresentador, acalmando ânimos, 

fazendo o convidado sentir-se mais a vontade. No cenário em que o programa é 

desenvolvido a produção busca sempre deixar um ambiente confortável e descontraído, 

pois nesse palco irá ser abordado diversos assuntos.  

O gênero televisivo talk show, marcado pela variedade de assuntos, como já foi 

citado, nos dá margem a refletir que esse gênero aponta aspectos que se pode comparar 

as primeiras transmissões de televisão do Brasil, onde o teor era uma mistura de música, 

entrevista, e esquetes. Tais características são observadas no talk show ‘Márcia’, objeto 

de nossa pesquisa.   

 

 

3.1.3 O TALK SHOW COMO ESPETÁCULO: O PROGRAMA ‘MÁRCIA’.  
 

Os programas que são apresentados por Márcia Goldschimdt têm, por si só, a 

fama de espetaculoso e sensacionalista. Essa rotulação tem sua parcela de quando a 

apresentadora transmitia “A Hora da Verdade”, na mesma emissora. Nesse antigo 

programa, também exibido diariamente e ao vivo, era abordado os mesmos temas de seu 

programa atual, porém, nas discussões os participantes agrediam-se fisicamente.  

O programa ‘Márcia’, que a apresentadora comanda tem um perfil sério, 

psicólogos e advogados orientam os convidados, e indiretamente os telespectadores, 

pois os temas apresentados são problemas do cotidiano. O que se percebe nas atitudes 

da apresentadora em relação a “cara” do programa é que ela emite uma importância 
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maior aos casos, as expressões do seu rosto é de uma preocupação extrema com o 

convidado. A apresentadora aborda diretamente o problema da pessoa, dando opinião 

ou até discutindo com o convidado. Assim, a apresentadora se torna centro do talk show 

pois suas falas se configuram em fortes opiniões. A apresentadora Márcia Goldschimdt 

é paulista e tem 44 anos. Sua personalidade forte é quem rege o programa, ela toma 

partido nos casos desde o início. 

O talk show ‘Márcia’ é apresentado por Márcia Goldschimdt, e entrou no ar na 

Rede Band de Televisão no dia 11 de junho de 2007. O talk show tem início às 16:30 h, 

e fica no ar até as 18 horas, contendo em média 4 blocos. O programa começa com 

bloco de apenas um minuto, onde a apresentadora noticia os participantes e seu “drama” 

em forma de escalada7, logo é exibida a publicidade, que tem bancada no próprio 

estúdio, ao lado do palco.   

No site da emissora a descrição do talk show é de “(...) emocionantes histórias 

de vida. Márcia mostra os dramas de pessoas comuns em busca de solução de seus 

problemas (...)”. O programa funciona a partir da pessoa que manda um e-mail contando 

sua historia para a produção, logo, se a produção ter interesse no caso, entra em contato 

com o participante.  

Os participantes vão ao programa com um “pré-requisito”, a pessoa tem um 

problema relacionado a outra pessoa, e não há coragem ou condição de conta-lo. Os 

dois vão até o palco e se faz a revelação por intermédio da apresentadora Márcia que 

tem total liberdade de fazer críticas ou elogios. 

Os problemas levados são os mais variados, casos de paternidade, brigas e 

traição. Outro tema que aparece com freqüência são casos de desconfiança, para este, a 

produção do talk show tem um aparelho que detecta a veracidade do que a pessoa está 

falando.  

No inicio do talk show é exibido uma esquete, onde os atores interpretam uma 

historia dramática enviada por carta ao programa. As cenas são em preto-e-branco, e o 

áudio é da atriz contando o caso, não há fala dos atores.  

O cenário do programa trás a sensação de espaçoso. Quando os convidados 

entram no palco, eles vêm de uma espécie de túnel com iluminação clara. Até sentarem 

em cadeiras estofadas, disponibilizadas ao longo do palco, são acompanhados pela 

música. Há uma “música tema” específica para a entrada do participante no palco. 

                                                
7 Título da noticia lido no inicio do programa. 
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Durante o programa a música é de tensão. Muitas vezes, no decorrer do programa 

Márcia fica calada, deixando pistas que se pode decifrar como sendo para persuadir o 

telespectador, deixa-los apreensivos.  

Como talk show aborda temas complicados, como traição e casos de exames de 

paternidade, quem enviou o pedido para participar permanecem no palco discutindo 

primeiramente o caso com a apresentadora, porém sem chegar ao final da história, o 

participante finaliza o drama só quando revela a outra pessoa (que vamos chamar de 

participante 2) que está relacionada com o caso. Em quase todos os programas o 

participante 2 não sabe porque está ali, fica em outra sala sentado com  uma câmera a 

sua frente. O primeiro contato com ele é a apresentadora quem faz, desmentindo a 

produção, esclarece o que ele realmente veio fazer no programa. 

No palco há um telão que é utilizado quando se finaliza determinado caso, 

através dele a apresentadora consulta psicólogos e advogados para orientar os 

participantes. 

A cor do cenário é claro e sua luz não muda. Márcia, antes de o convidado entrar 

no palco, dá a chamada do caso, e corta sua própria fala bruscamente chamando o 

participante. A apresentadora entra diretamente no assunto, e o entrevistado explica a 

situação, na maioria dos casos há outro participante na sala 2.  

A platéia fica a frente e bem perto do palco, é composta somente por mulheres. 

No desenrolar dos casos, a apresentadora dialoga com o público ali presente, e 

comumente pede a opinião das participantes, o drama é discutido entre platéia e 

apresentadora.   

A apresentadora deixa claro as marcas de sensacionalismo através de sua 

expressão e o clima que impõem no programa. Ela trata um caso de traição como sendo 

fora do normal. Cooperando com isso, o entrevistado 2 fica extremamente chocado com 

o que presencia: um segredo pessoal descoberto em rede nacional. Na narrativa 

sensacionalista a humanização do relato faz com que a pessoa reviva o acontecimento. 

O autor Angrimani (1995, p. 16) conceitua o modo sensacionalista: 

 
Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras 
circunstancias editoriais, não mereceria esse tratamento como o adjetivo indica, 
trata-se de sensacionalizar aquilo que não é necessariamente sensacional, 
utilizando-se para isso um tom escandaloso, espalhafatoso. (...) 
superdimenciona o fato (...) 
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O termo sensacionalista é pejorativo e convoca a uma visão negativa do meio 

que o tenha adotado, um programa assim descrito tem credibilidade discutível. Quando 

se insere um veículo nessa denominação, se faz também uma tentativa de colocá-lo à 

margem, de afastá-lo dos mídias sérios, afirma Pedroso (1983).   

 A manchete do programa está dentro da estratégia para persuadir o telespectador 

a assisti-lo, pois ela deve despertar comoção, chocar. Nesse caso, a linguagem 

sensacional não deve ser sensacional, deve ser uma linguagem que induza o 

telespectador a se envolver emocionalmente com o texto. 

Como definição de sensacionalismo, e suas variações, recorre-se ao dicionário 

Ferreira (1986). Sensacional. 1. Que produz sensação intensa. 2. Referente a sensação. 

3. Que desperta viva admiração ou entusiasmo; espetacular; formidável; um filme 

espetacular. Sensacionalismo. 1. Divulgação e exploração, em tom espalhafatoso, de 

matéria capaz de emocionar ou escandalizar. 2. Uso de escândalos, atitudes chocantes, 

hábitos exóticos, etc., com o mesmo fim. 3. Exploração do que é sensacional na 

literatura, na arte etc. Sensacionalista: em que há, ou que usa de sensacionalismo; 

notícia sensacionalista; jornal sensacionalista. 

A autora Pedroso (1983), ainda cita que, o modo como se produz a informação, 

dependendo da linha editorial do veiculo, é selecionada por “critérios de intensificação e 

exagero gráfico e temático, lingüístico e semântico, contendo em si valores 

desproporcionais, destacados, acrescentados ou subtraídos no contexto de 

representação, ou reprodução do real social”.  

 No programa ‘Márcia’ os casos apresentados são problemas comuns do 

cotidiano, porém a apresentadora deixa indícios de tornar um noticia comum em 

espetacular. Segundo Pedroso (1983) a imprensa sensacionalista serve para desviar o 

público de sua realidade imediata. Assim, Angrimani (1995, p. 13) conclui que. 

 
Por ser totalitário, o termo leva a imprecisão. O leitor (o telespectador, o 
ouvinte) entende sensacionalismo como uma palavra-chave que remete a todas 
as situações em que o meio de comunicação, no entender dele, tenha cometido 
um deslize informativo, exagerado na coleta dos dados (desequilibrando o 
noticiário), publicando uma foto ousada, ou enveredado por uma linha editorial 
mais inquisitiva. 

 

A descrição feita pelo autor é em relação ao “conceito geral” descrito por 

aqueles que acompanham os veículos de comunicação. O que realmente interessa a este 

trabalho empírico é o conceito na abrangência da televisão. Assim o autor aponta que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 39

sensacionalismo pode ser confundido com imprecisão, erro na apuração, deturpação, 

editorial agressivo. Para situar o termo adequadamente, tomamos Mott (1941), citado 

por Angrimani (1995), esclarecendo que essa palavra é utilizada para mostrar matérias 

que estimulam “respostas emocionais” no telespectador. 

Todo sensacionalismo é proferido sob um tom de espetáculo em seu discurso. 

No programa televisivo que iremos analisar, seu formato compõem entrevistas com 

convidados que contam seus dramas, nesse formato se constrói uma ‘historia 

espetacularizada’, como orienta a autora Rosário (2003). Segundo a mesma autora “esse 

estilo é adequado à mídia hoje dominante – a televisão- que valoriza as performances 

exuberantes (...)”. Perante a afirmação da autora constatamos  que a televisão é um meio 

de deixa em evidencia quem está a frente da câmera, no caso, a apresentadora do talk 

show. Nos momentos de aparição, são avaliadas sua representação e auto-representação 

no palco.  

A mídia pode construir um acontecimento por seus próprios critérios, assim, o 

fato que não se tornaria histórico por si só, passaria do anônimo para conhecido através 

de seu tom espetaculoso. Esse artifício serve para atrair o telespectador. Segundo 

Rabêlo (2006) os mecanismos de espetacularização podem se dar por categorias. 

Dramatização: fazendo com quem esteja assistindo o caso vivencie determinado fato. 

Diversão: através da felicidade trás a mostra a idéia de lúdico ou ruptura das 

regularidades, é quando o inesperado vem a tona com fatos que despertam a curiosidade 

dos telespectadores .  
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4. PROCEDIMENTO S METODOLOGICOS 

 

Neste capítulo abordaremos sobre a metodologia utilizada na pesquisa e nas 

análises do corpus empírico desse trabalho monográfico, onde autores como Patrick 

Charaudeau, Eni Orlandi e teorias sobre discurso e técnicas televisivas nos serviram de 

base para estudar a questão do sensacionalismo no talk show ‘Márcia’. 

 

 

 Neste trabalho monográfico, primeiramente foi realizado um levantamento 

bibliográfico em livros e artigos que oferecessem sustentação teórica ao nosso estudo. 

Na revisão bibliográfica, portanto, foi abordado discurso e a teoria de Análise do 

Discurso (AD), a partir dos conceitos de Eni Orlandi e Patrick Charaudeau. Tais autores 

nos possibilitaram explanar sob os conceitos de discurso verbal, que deram condições 

de aplicá-los aos discursos produzidos na televisão. O autor Jaques Aumont explana 

sobre o conceito de imagem, aplicado no discurso não-verbal.  

Estes dois conceitos são questões imprescindíveis para este estudo, já que temos 

por objetivo caracterizar por meio do verbal, fala da apresentadora, e não-verbal, 

discurso imagético do talk show, os pontos que induzem ao sensacionalismo no 

programa ‘Márcia’.  

 A teoria da AD é cabível ao estudo, pois, a partir dela se pode fazer uma análise 

de textos verbais produzidos em qualquer estrutura discursiva, como a fala de um 

apresentador de talk show, à medida que é no âmbito da fala que se pode observar o 

sentido produzido. Pinto (2006, p. 76) citado por Nascimento (2007) afirma que: “A 

análise de discurso não é apenas uma análise imanente de textos, pois leva em conta que 

a interpretação de qualquer texto que se faz a partir de informações colhidas no 

contexto” (...).  

Como cita o autor, para se fazer uma análise discursiva deve-se levar em conta o 

contexto de produção do discurso, ou seja, considera-se o lugar onde a mensagem está 

inserida. No programa ‘Márcia’, objeto de estudo desta pesquisa, há momentos de muita 

tensão e outros de extrema descontração, tanto no discurso verbal quanto no não-verbal, 
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guiados pela apresentadora e por sua produção ao determinar os tipos de enquadramento 

e, portanto, a forma como o tal show será mostrado. Esta constatação prévia nos indica 

que tal circunstancia de produção discursiva caracteriza-se por discursos distintos para 

cada contexto.  

Além da teoria da Análise do Discurso, é fundamental para um estudo que tem 

como mídia a televisão, a abordagem do meio. Por isso, realizamos um resgate histórico 

da televisão e sua programação para chegar ao conceito de gênero televisivo, baseado 

no autor José Aronchi e abordar o que é de interesse para este estudo empírico. Nesse 

contexto, estudamos as técnicas televisivas calcado nas afirmações de Daniel Filho. 

Entendemos as técnicas da mídia como sendo seus planos, enquadramentos, jogos de 

câmera, composição, e os demais artifícios tecnológicos que já foram expostos no 

capitulo anterior.  

O que interessa a esse trabalho, é que, partindo destes elementos técnicos que 

foram citados, é produzido sentido por meio do discurso não-verbal, ou seja, por meio 

das imagens. Estes planos e ângulos selecionados em determinados momentos fazem 

parte de uma construção imagética que a edição do programa deseja transmitir.   

Para tanto, logo a abordagem das técnicas televisivas e o conceito de gênero, o 

foco do estudo centrou no desdobramento do gênero de nosso interesse: talk show e 

seus formatos, também sob os conceitos de José Aronchi.  Como já citou o autor 

anteriormente, um programa de talk show pode abarcar vários formatos, show musical, 

teatro, esporte e entrevistas. Depois da abordagem da construção do talk show, pela 

especificidade do programa que tomamos como objeto, discutimos o conceito de 

sensacionalismo, segundo o autor Danilo Angrimani. 

 O objetivo deste estudo é identificar e caracterizar a construção do 

sensacionalismo no programa ‘Márcia’. Temos como objeto de estudo nesse texto 

monográfico o programa e sua apresentadora Márcia Goldschimdt. O talk show da rede 

BAND, canal 10, vai ao ar de segunda a sexta-feira dás 16:30 às 18:00 h. O programa se 

constitui em média de 3 blocos, é organizado por formatos diferenciados, como já 

citamos, é o que caracteriza os programas de talk show.  

A partir de agora, vamos classificar os formatos que o programa apresenta para 

mais a frente facilitar a análise, são eles: os esquetes; as entrevistas; e o quadro 

“poligrafo”. Os esquetes são quadros que trazem em formato de filme pequenas 

histórias. Esse formato é inserido pela produção logo no início do programa, com 

duração em média de dez minutos. Aleatoriamente a filmagem é feita colorida ou preto 
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e branco, não existe nenhuma fala somente o narrador contando a história. Nele é 

contada a história de um personagem real, mas ele não participa do programa, ou se usa 

este formato para contar a história do participante que está no palco. No site, o talk 

show é denominado como um programa que trás emocionantes histórias de vida. Ao 

final do esquete a apresentadora comenta rapidamente a história como algo que pode 

ocorrer com qualquer pessoa, que é mais uma história de vida que eles apresentam aos 

seus telespectadores.  

 No início de cada programa ‘Márcia’, surge no rodapé do vídeo o e-mail e o 

telefone do contato do talk show, para as pessoas que queiram participar inscreverem 

sua história. Assim são selecionados os participantes para o programa. Além disso, no 

intervalo é apresentada uma propaganda convidando as pessoas a mandarem sua 

história.  

O formato entrevista é o carro chefe do programa. Antes da entrada do 

participante a apresentadora dá uma breve introdução do caso ao telespectador e a 

platéia de cem pessoas que assiste. Logo chama o convidado que fala mais um pouco 

sobre o problema que irá ser exposto, contando sua versão. Na entrada do participante 

sobressai uma música que remete a tensão, logo ele surge de uma espécie de túnel que 

tem saída no palco, o participante vem caminhando até chegar as cadeiras vermelhas 

estofadas onde a apresentadora faz a primeira indagação. Ainda nesse formato, quando a 

pessoa vai expor seu problema, há sempre outra sujeito envolvido (que iremos chamar 

de participante 2), dependendo da situação ou vontade do convidado que pediu para ir 

ao programa, o participante 2 fica no palco junto a apresentadora ou nos bastidores, 

onde permanece sentado com uma câmera a frente. 

 Outro quadro que o programa apresenta é o poligrafo, um aparelho que consiste 

em detectar se o participante está mentido ou falando a verdade através de sua pressão 

ocular. Quando esse formato é selecionado para ir ao ar, é tomado um programa inteiro 

para o desenvolvimento do quadro. Nele o participante que é alvo de desconfiança do 

convidado vem ao palco e sentam-se lado a lado. Após um breve diálogo, entra uma 

pessoa da produção no palco e instala o aparelho no participante.  

 São estes os três elementos de análise que vamos utilizar. Partindo desses 

quadros que o programa apresenta, vamos fazer nossa análise dos três programas 

gravados nos dias 4, 5 e 19 de novembro de 2008. Para trabalharmos de forma não 

tendenciosa, optamos por categorizar os formatos que o talk show apresenta. Para a 
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delimitação do objeto analisado, será selecionado uma categoria a cada programa, para 

uma realização teórica isenta o máximo possível.  

 A técnica que utilizaremos para esse estudo será da Análise do Discurso, como 

já foi referido no primeiro capitulo. A análise do discurso é uma ferramenta que nos 

possibilita ir além da simples análise de textos. Pinto (2006, p. 75) citado por 

Nascimento (2007) afirma que:  

 
O discurso é um certo objeto de conhecimento construído através de produtos 
culturais empíricos (como anúncios publicitários, capas de periódicos, 
programas televisivos e de rádio, (...)) que são chamados de textos e que, como 
se pode ver nos exemplos, não se trata apenas de uma análise dos textos 
verbais, orais e escritos, pois envolve outras semióticas, como a imagem. 

 

 A teoria da Análise do Discurso nos apresenta a sustentação empírica, pois trata 

inclusive da imagem, como cita o autor e como já vimos no primeiro capitulo. Nesta 

teoria, buscamos pistas do sensacionalismo que a apresentadora emite de forma verbal e 

não-verbal.  

 Para a análise dos programas, serão selecionadas falas da apresentadora e 

paralelo a elas, o modo não-verbal do acontecimento, descrevendo o enquadramento, 

planos e recursos imagéticos que produzam sentido. 

 A partir desta explanação, sobre discursos, técnicas televisivas e gêneros, a 

pesquisa trata de analisar através das marcas discursivas verbais e não-verbais, os 

elementos que estão presentes nas edições que revelam o sensacionalismo no talk show.  
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5. A CONSTRUÇÃO DO SENSACIONALISM O NO TALK SHOW ‘MÁRCIA’ 

 

 Nesse capitulo está localizado a parte empírica do trabalho que se destinará a 

analisar três dias do programas ‘Márcia’do mês de novembro, onde em cada um deles 

selecionamos três blocos distintos: o quadro poligrafo, a entrevista e o esquete. Para 

realizar a análise utilizaremos a Análise do Discurso e os conceitos de técnica televisiva 

a partir da explanação que foi realizada na metodologia.  

 

 

5.1 4 de novembro – Do poligrafo ao discurso de Márcia: Um olho nervoso 

 

O programa ‘Márcia’ como descrevemos na introdução desse trabalho, trata de 

assuntos pessoais e particulares ao contar histórias do cotidiano de pessoas comuns que 

buscam o talk show para resolver problemas íntimos. Essas histórias são divididas em 

quadros, como o poligrafo. Onde um aparelho que mede a pressão arterial do olho 

detecta se a pessoa examinada está mentindo ou não. A apresentadora conduz esse 

quadro criando um clima de tensão que envolve telespectadores, platéia e convidados, 

especialmente quando o assunto em questão é infidelidade.  

 

 

DISCURSO VERBAL 
 

PRIMEIRO BLOCO – música de 

fundo 

 

Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? 

Hoje é dia de poligrafo, vai sentando aí, 

desliga o telefone todo mundo. Porque 

essa mulher tem uma suspeita sobre o 

marido, daquelas, que eu nem vou falar. 

DISCURSO NÃO-VERBAL 
 

 

 

Com enquadramento em plano aberto, a 

câmera está mostrando a platéia com uma 

pequena bancada individual na frente, 

momentaneamente vazia, até que entra a 

apresentadora em cena e vai para sua 

bancada, de costas para a platéia e de 
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Eu volto já, já. 

 

 

SOBE SOM 

 

CONTINUIDADE DA ABERTURA 

DO PROGRAMA, E INTERVALO 

COMERCIAL 

 

SEGUNDO BLOCO: 

 

Coisa pior que a gente desconfiar do 

marido, do namorado, do noivo, da noiva 

da mulher, e da pessoa que a gente ama, 

não tem, né? É uma coisa horrível. Tem 

um tipo de desconfiança que já é horrível 

que faz mal. Mas tem outra gente, que 

mexe com a cabeça de uma mulher além 

do limite. Que é o caso de hoje. Comigo 

nunca aconteceu, talvez com você 

também não, mas como é que a gente 

fica no lugar dessa mulher, olha só. (e o 

programa apresenta um esquete contando 

o caso da participante) 

 

SOBE SOM – MÚSICA 

Gláucia entre, por favor.  

 

 

 

 

 

 

frente para o palco. Logo, o plano aberto 

vai aproximando da apresentadora e fecha 

em um primeiro plano, isso enquanto ela 

cumprimenta o público e seus 

telespectadores, para então, começar o 

desdobramento do caso.  

 

 

 

Enquadramento em primeiro plano, 

Márcia fala sobre o caso, em um tom já de 

tensão, e com semblante de preocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a participante entra no palco, ela 

vem de um túnel, onde a câmera colocada 

em uma grua capta a imagem da mesma 

em um plongé com um plano aberto. Esse 

movimento a acompanha em plano que a 

mostra de corpo inteiro, depois de frente, 

até sentar-se. O enquadramento dado ao 

participante quando ele senta é de plano 

americano. 
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A apresentadora em sua bancada. A 

imagem denota o domínio em seu 

programa, pois seu posicionamento 

está entre o público e os convidados, 

ela tem o controle da situação. 

A participante enquanto 

entra no palco do programa. 

Márcia Goldschimdt 

mediando o caso descrito a 

cima. As expressões da 

apresentadora evidenciam 

sua posição.  
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Percebemos que a linguagem é caracterizada por popular e que implica suspense 

visando a persuasão por parte da apresentadora. No caso em que a apresentadora diz 

“mexe com a cabeça de qualquer mulher”, este é um juízo dado antecipado aos 

telespectadores, que ainda não sabem do que se trata, e que deixa marcas de 

sensacionalismo.  

A autora Pedroso (1983), cita que, o modo como se produz a informação, 

dependendo da linha editorial do veículo, é selecionada por “critérios de intensificação e 

exagero temático, lingüístico e semântico”, nesse caso estratégias lingüísticas de 

persuasão caracterizam o sensacionalismo.  

O plano americano, e o primeiro plano são usados para evidenciar o que é 

falado, estes dois mostram bem o rosto dos participantes deixando a impressão de 

tensão no palco, já que o assunto trás informações pessoais e de revelações. O tom de 

voz da apresentadora ajuda a formar o sentido de tensão a quem assiste, seu semblante 

sério e uma voz de preocupação dão peso a cena .  

 

 

DISCURSO VERBAL 

 

 

Gláucia quando você namorava com ele, 

você suspeitava de alguma coisa? Não. 

Como que era vocês se viam todos os 

dias? Só os finais de semana. E você não 

tem idéia do que ele fazia dia de semana? 

Não. Você acha que você é mais 

apaixonada por ele, do que ele por você? 

Sou. Você já pensou que ele tenha 

DISCURSO NÃO-VERBAL  

 

 

Em aproximadamente dez minutos de 

conversa, a tela divide mostrando do lado 

esquerdo o convidado e do direito a 

apresentadora, em primeiro plano. 

Imagens entre a apresentadora em plano 

americano, e o participante que está no 

estúdio também no mesmo plano variam 

em cena.  

 

A convidada filmada em 

movimento plongé. O final 

desse movimento acaba por 

filma-la de frente. 
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assumido esse casamento com você só 

porque você estava grávida? Não, não 

tinha pensado nisso não. Mas você tava 

grávida, foi aí que ele resolveu? Não, ele 

já tinha pensado em a gente morar junto, 

mas eu nunca quis.  

 E quando você descobre estas coisas o 

que você faz? Você grita, xinga, chora? 

Choro. E ele como ele reage? Ele não faz 

nada. Não tenta se explicar. Não, a gente 

briga cai na porrada. Vocês se pegam, 

você bate nele, ele bate em você? A gente 

cai na porrada. Que nível bom o 

casamento. Vocês se pegam, e depois 

como é que fica o relacionamento depois 

da agressão? Ah, depois de um tempo a 

gente se entende. É entre tapas e beijos? 

Mas pensa bem, você como mulher você 

não se sente bem. Não, eu digo pra ele 

que eu vou embora, que quando eu puder 

trabalhar mesmo. É seu primeiro 

casamento? Não. Já casou antes? O que 

aconteceu? Eu grávida do meu primeiro 

filho, eu grávida de 6 meses descobri que 

ele me traiu e engravidou a comadre dele. 

Depois não deu certo. Ai você se separou, 

por causa disso?  Sim, ai eu peguei meti 

um chifre nele também. Ah, ele te traiu e 

você traiu ele. Com o Vindomar? Não foi 

com outro. Daí o Vindomar traiu a mulher 

dele com você. O que ele falava da mulher 

pra você? Que ela brigava com ele. Igual 

você faz? Ele diz que eu to igual a ex-
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mulher dele, que eu preciso de psicóloga.  

Ele pode estar falando de você pra outra 

mulher. (...) Vamos saber agora. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrevista com a convidada, é todo tempo sob expressão de preocupação por 

parte de Márcia. No início do programa percebemos mais uma estratégia de persuasão, 

quando ela apresenta o caso e diz que nem vai falar, de tão crítica a situação dos 

participantes. O que cria expectativa para a audiência.  

O que se percebe em certos momentos da entrevista, é que ela se caracteriza 

em ping-pong8, as perguntas são objetivas e as respostas curtas. O diferencial é que fica 

instigante pelo modo como a apresentadora faz as perguntas, bem diretas. Isso é 

marcado pelos questionamentos não esperados, como se o marido da participante teria 
                                                
8 Entrevista em que perguntas e respostas são rápidas.  

A esquerda a participante 

nervosa explicando a 

situação. A direita Márcia 

a questiona. 

Dos bastidores, o 

participante que irá 

desafiar o poligrafo assiste 

a conversa. 

Márcia enquanto 

comenta o caso. 
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ido morar juntos por causa da gravidez dela, ou perguntando se ele fala mal dela para 

outras mulheres.  

As respostas dão indícios de como é o relacionamento, e a apresentadora pode 

usar das técnicas discursivas que melhor chame a atenção para o caso. Para o autor 

Maingueneau (2008), o campo discursivo é um jogo de equilíbrios instáveis entre 

diversas forças que, em certos momentos, move-se para constituir uma nova 

configuração. A apresentadora usa esse viés técnico, ela tem jogo de cintura para no 

momento certo configurar sua fala em um novo discurso.  

Se pode entender também, que Márcia, certos momentos quer inserir a traição 

como assunto. As imagens captadas nesse trecho são em primeiro plano e plano 

americano, observa-se também o close como enquadramento, todos estes com o intuito 

de mostrar claramente o rosto da pessoa.  

 

 

DISCURSO VERBAL 

 

 

Vildomar, reponda apenas sim ou não. 

Seu nome é Vildomar e você tem 26 anos? 

Sim. 

Sobe som 

Quando ela encontrou sua ex-namorada na 

sua cama, você contou toda a verdade? 

Sim. 

Sobe som 

Você já falou mal da Gláucia para seus 

amigos? Sim. 

Sobe som 

Seus amigos já te incentivaram a trair sua 

mulher?Não. 

Sobe som 

Você prefere estar com seus amigos? Sim. 

Sobe som 

DISCURSO NÃO-VERBAL 

 

 

Quando a apresentadora faz as perguntas, 

a câmera grua capta uma imagem de cima 

para baixo, onde mostra sua bancada, nela 

há uma tela em que estão escritas as 

perguntas a serem feitas. O take é 

constituído com enquadramento captando 

parte da apresentadora, mas, priorizando a 

tela com as perguntas. A imagem do 

participante é em close e também takes do 

olho, já que o aparelho tem uma câmera 

que capta somente o olho do participante. 

O rosto de Márcia, mais do que nunca 

transparece tensão, e em certos momentos 

é em primeiro plano que a apresentadora 

aparece. A participante alternadamente, é 

mostrada de perfil, até desfocar e priorizar 
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Seu interesse sexual por ela diminuiu? 

Não. 

Sobe som 

Você se contenta sexualmente com sua 

mulher? Sim. 

Sobe som 

Você costuma mentir pra ela? Sim 

Sobe som 

Depois do casamento, você já teve 

oportunidade de trair sua mulher? Sim. 

Sobe som 

Seu ex-cunhado sabe de algum segredo 

seu? Sim.  

Sobe som 

Você seria capaz de manter uma vida 

dupla? Sim. 

Sobe som 

Você já traiu sua mulher com outro 

homem? Não. 

Sobe som 

Você já traiu sua mulher com outra 

mulher? Não. 

Sobe som 

o fundo, onde está seu marido.  
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No quadro “poligrafo”, o momento em que a apresentadora faz as perguntas ao 

participante que está com o aparelho, é o de maior dramaticidade. A cada pergunta e 

resposta, há um silêncio de 15 segundos com sobe som. Esse recurso instiga o a quem 

assiste a pensar que algo vai acontecer naqueles momentos de silêncio das pessoas e 

apenas com uma música de suspense.  

A apresentadora emite vários sons, como o suspiro e balança a cabeça 

negativamente. Podemos entender que por parte da postura da apresentadora ela quer 

passar uma idéia de angústia por aquele fato.  No decorrer dos questionamentos Márcia 

A apresentadora em sua bancada 

realizando as perguntas para 

Vildomar. 

Imagem do olho do participante, onde 

o aparelho faz a análise.  

Gláucia em primeiro plano, sendo 

desfocada. E formando foco atrás, 

onde está seu marido.  
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fala com a participante que tem a desconfiança de traição sobre o marido, questionando-

a sobre se ela ainda vai querer estar casada com aquele homem.  

Até agora no programa o marido se manifestou apenas nas perguntas, não 

tentou se explicar em momento algum. Durante o programa a participante chorou três 

vezes e em todas a câmara captou-a em close, evidenciando sua emoção. No momento 

em que a câmera faz um movimento que joga com o foco dos personagens, constrói 

sentido de separação, distância dos participantes, pois dá a impressão que um deles é 

anulado (quando é desfocado). 

 

 

DISCURSO VERBAL 

 

 

Gláucia você ainda quer ficar com ele? O 

que sua intuição diz ao lado dele? 

Nada bom Márcia. Aí eu pergunto se você 

quer ficar com ele, e você diz não sei. 

Assim eu não quero. Você acha mesmo 

que um homem fica três meses rezando 

terço? Não é possível, você não achou, é 

seu segundo casamento você não achou. 

Os homens são movidos a hormônios. É 

claro, tem homens, agora vão começar me 

xingar, me mandar e-mail pode mandar, 

tem homens que agüentam, mas são raros 

gente. Os hormônios dos homens são 

diferentes dos das mulheres. Me 

desculpem, vocês querem acreditar em 

Papai Noel, acreditem, mas não venham 

falar pra mim isso, tem homem que 

consegue? Tem, tem. Mas que não é 

normal não é. Uma mulher acreditar que 

um homem ficou três meses rezando o 

DISCURSO NÃO-VERBAL 

 

 

Nestas perguntas o plano mais usado é o 

close, pois o parceiro da entrevistada já 

respondeu todas as perguntas e a 

participante está muito nervosa, isso é 

valorizado nas imagens. Mas também é 

valorizada a imagem da apresentadora, 

pois ela briga exageradamente com a 

participante. É o ápice de tensão do 

programa.  
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terço. Ah, faça-me o favor, querem ser 

enganadas, então sejam.  

 

PALMAS 

 

. Gláucia, acorda! Nós temos olhos mas 

não vemos, temos ouvidos e não ouvimos. 

Por que? Porque nós queremos continuar 

ali, focados na nossa própria dor. Sem 

uma visão ampla e absoluta do cenário. Eu 

te falei que no fim do programa eu ia te 

contar o segredo pra mudar um homem, 

não deixa eu esquecer. ... Você quer saber 

como mudar um homem? Você quer saber 

a minha opinião brincando ou sério. Mude 

você mesma. Ninguém muda ninguém, 

você, eu, ele, o câmera, a gente só muda 

quando estiver realmente estiver motivada 

pra isso. Se você dizer pra ele mudar pra 

ficar com você, ele vai fingir que mudou. 

Quando você mudar seu comportamento, 

talvez isso o motive realmente a mudar 

para estar com você. Quer mudar alguém, 

mude você mesmo. É a única forma de 

mudar outra pessoa. Eu ia dizer agora de 

brincadeira, se você quer que um homem 

mude, muda de homem. Dá um kit 

Embeleze pra essa mulher erguer a 

cabeça. Ela não quis me dar a resposta. 

Mas eu fiz o meu papel. Eu disse: a 

responsabilidade sobre a felicidade é dela 

não é minha. Eu fiz o meu papel, mostrei 

pra ela, quais os riscos que ela corre em 
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continuar se enganando. Agora ta 

chegando o Brasil Urgente. E não 

esquece: mexeu com você, mexeu 

comigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção do sentido perceptível neste bloco é acentuada, pois a 

apresentadora está visivelmente indignada com a falta de atitude da esposa, e começa a 

Márcia no final do programa, falando 

sua opinião sobre o caso que mediou. 

Ainda falando sobre a conclusão do 

aparelho e exaltada falando a 

participante. 

Os convidados ao final do programa 

preocupados.  
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se alterar, gritando com a convidada. O comportamento de Márcia Goldschimdt é 

diferenciado ao do início do programa, agora a apresentadora gesticula freneticamente o 

causando a sensação de raiva que sente pela situação. 

A alteração de Márcia em rede nacional é chocante, pois os entrevistados não 

se defendem, ficam calados. Com dramaticidade a Márcia tira conclusões drásticas do 

caso. Quando a apresentadora está falando sua opinião a convidada está em um 

enquadramento de perfil, até que a câmera se movimenta, contornando-a até filmar seu 

rosto de frente, evidenciando a expressão de tristeza da participante.  

 

 

5.1.2 5 de novembro – ENTREVISTA: O DISCURSO INVESTIGATÓRIO 

 

 Nesse quadro, normalmente, questões sobre o adultério são mais abordadas. A 

apresentadora Márcia faz um questionário para os dois participantes, um o investigado 

(a) pelo possível adultério o outro (a) que tem a desconfiança pela traição. Nota-se que 

nesse quadro Márcia media de forma incisiva a desconfiança por parte de um dos 

participantes, criando um clima de tensão com perguntas que provocam o investigado.   

 

 

DISCURSO VERBAL 
 

 

O José esteve aqui comigo e hoje ele 

voltou (... caso: marido apanha da mulher 

e quer teste de DNA, programa exibido 

dia 08/10/2008).  

José entre, por favor. Então é hoje 

né, finalmente. Ela fala que é. Você não 

sabe, e ela fala que é, não sei não. É dele o 

filho? Nós já vamos saber. E aí, como é 

que vocês estão Maria? Mais ou menos. 

Mais ou menos quer dizer o que? Ele só 

vai lá em casa levar dinheiro. Leva o 

dinheiro e não tem briga mais. E seu filho 

DISCURSO NÃO-VERBAL 
 

 

Antes de chamar o convidado, Márcia 

exibe o programa do dia 08/10/2008 em 

que o entrevistado esteve e fez o 

requerimento de em exame de 

paternidade.  

Ao final desta exibição Márcia chama o 

convidado ao palco para recebe o 

resultado do exame de DNA. A       

apresentadora o chama e ele sai do túnel 

em direção ao palco acompanhado do 

movimento da grua que o filma plongé até 

sentar-se. 
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não for seu? Mas vão só saber depois que 

eu der o laudo. E se não for seu filho José, 

o que você vai fazer? Eu mato ela. Por 

que? Porque ela me traiu. Opa! Você não 

aceita traição? Não. Isso é muito grave. 

Porque eu nunca trai ela. Se ela trair você 

não perdoa? Se o menino não for seu você 

não perdoa? Mas você gosta do menino?  

Maria se eu fosse você cruzava todos os 

dedos, porque a coisa ta feia, eu volto já, 

já.  

 

 A conversa com a apresentadora começa 

quando ele já está acomodado na cadeira e 

mostrado em primeiro plano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada do 
participante em 
movimento plonge.  

Maria, nos bastidores, 
também explicando a 
situação. 

Márcia com o exame de 
DNA em mãos.  
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Podemos perceber a provocação de Márcia em relação aos participantes. O 

modo como a apresentadora se expressa, o tom que usa ao falar determinadas frases, 

como “Será José que o filho é seu? Se não for, o que vai acontecer?”  

Ao vermos a o rosto da participante acusada pelo marido por traição, vem a tona 

sua angústia, visto pelo semblante fechado e pelo choro. A relação das falas da Márcia e 

a imagem da participante denotam um sentido desesperador e espetaculoso a cena.  

A apresentadora já tem o resultado do DNA, mas antes fica insistindo 

freneticamente em o que aconteceria se o filho não fosse do marido de Maria, sendo que 

quem pedira o exame foi o marido. A apresentadora tanto insiste até que o participante 

diz que se ele não for o pai da criança ela mataria a esposa.  

O clima pesa e a apresentadora chama o intervalo, na volta a primeira coisa que 

ela diz ao participante é que ele não pode fazer ameaças a sua esposa. E continua a 

perguntar o que vai acontecer se o filho não for de José, a mãe da criança fala que tem 

certeza que o filho é de seu marido, porém a apresentadora insiste.  

 

 

DISCURSO VERBAL 

 

 

Se não for seu, o negocio vai ficar feio. 

Mas ameaçar, você, não pode. Ele te 

ameaça Maria? Ameaça, e eu nunca trai 

ele. Você acha que ele é louco, que ele vê 

fantasma? Eu trato ele bem, muitas vezes 

por medo. Então o relacionamento de 

vocês é baseado no medo. Então vamos 

saber então.  

O laudo dá o resultado como sendo 

positivo. Os convidados brigam 

verbalmente. Até Márcia interferir. 

 

DISCURSO NÃO-VERBAL 

 

 

A apresentadora entra no estúdio, com a 

câmera acompanhando-a. A conversa, 

transcrita ao lado, está o tempo todo com 

a tela dividida, variando entre os 

personagens que integram a cena, em 

primeiro plano. 
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Neste ponto o programa tem maior tensão. A apresentadora instigou ao máximo 

os participantes em relação ao resultado do exame. Ao revelar que o resultado, revelou 

positivo, os participantes brigam verbalmente, e a emoção entre os participantes 

aumenta.  

Nas imagens em que a apresentadora e a participante dividem na tela do vídeo o 

sentido que denota é de maior tensão no talk show, de um lado a participante chora, e na 

esquerda da tela Márcia com semblante dramático continua estudando o caso. A tensão 

é grande, pois durante o decorrer do programa ela falava que tinha certeza que José era 

o pai de seu filho. Sempre focada em primeiro plano, Maria esteve o tempo todo nos 

bastidores.  

 

 

DISCURSO VERBAL 
 

 

Maria esta história acabou. Ele já falou 

tudo que tinha pra falar todos estes anos, 

você não é mais obrigada a passar por 

isso. E se ele quiser falar isso no meu 

programa ele não vai falar. Ele tem que 

sustentar o filho dele, respeitar você. Você 

não ouça mais esse homem. Chega! Você 

já passou por muita coisa. José você não 

tem mais nada pra dizer pra essa mulher, 

tudo que você tinha pra dizer você já 

DISCURSO NÃO-VERBAL 
 

 

 A participante visivelmente emocionada e 

a apresentadora, são captadas em primeiro 

plano.  

A direita, a convidada, fala das 
ameaças sofridas pelo marido. As 
duas personagens da cena 
enquadradas em primeiro plano. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 60

disse, você deu mais ouvidos a sua ex-

mulher do que pra ela.você vai cumprir o 

seu papel de pai com seu filho, porque 

isso é uma obrigação. Certo? Agora, com 

relação a essa mulher, eu proíbo você a 

falar coisa pra ela! Se você falar alguma 

coisa ela vai entrar em contato com minha 

produção, e vou colocar o meu advogado 

atrás de você. Boa tarde! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No final do caso, há fortes indicativos de exagero. A apresentadora usa 

expressões apelativas ao defender a participante do marido. Quando Márcia fala que 

José não tem mais nada a dizer para Maria, e se ele a ameaçar, a apresentadora vai 

acionar seus advogados e entrar com um processo contra o participante, fica evidente o 

posicionamento e a parcialidade da apresentadora e equipe editorial do programa.  

Pela expressão de Márcia, parece que aquela situação é inaceitável para uma 

pessoa, na imagem 2 fica claro a tensão, José a esquerda de cabeça baixa reflete o que a 

revelação mudou em sua vida, e Maria a direita chorando dão um tom que entende-se 

pelo fim, a situação foi resolvida e os participantes estão cada um em sua 

Maria chorando diz que já sabia 
o resultado. 

A expressão dos participantes 
no momento em que foi 
afirmado a paternidade. 
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particularidade. O plano mais usado foi o primeiro plano, onde se pode ver de bem perto 

a emoção da cena ou se emocionar com ela se ela construir esse sentido.  

 

 

5.1.3 19 de novembro - ESQUETE: DO DRAMÁTICO AO DRAMÁTICO 

 

 Frequentemente utilizado no início do programa, esse recurso tende a mostrar 

uma história de vida. No site do programa há um link para as pessoas enviarem sua 

história, se ela for selecionada a produção realiza uma reconstituição das cenas que 

traduzem o caso. Podemos observar a partir de nossas análises que são histórias que 

contam histórias bastante dramáticas e se torna ainda mais dramática a partir do que a 

produção faz.  

 

 

DISCURSO VERBAL 

 

 

Meu nome é Suzana, e hoje eu vou contar 

a minha história. Eu sempre tive uma vida 

de muita luta. e cheguei hoje, prestes a 

completar sessenta anos, sozinha.  

Eu trabalhava no que aparecesse, 

geralmente fazia faxina, o que mal dava 

pra pagar o aluguel da pensão onde eu 

morava.  

Eu estava aqui, lutando pela comida que 

iria comer naquele dia. Sem amigos, sem 

amor.  

Foi quando recebi uma ligação 

surpreendente, de uma destas agências de 

emprego. Era uma proposta de trabalho 

que caiu do céu. Era pra ser governanta 

na casa de um casal, numa cidade do 

DISCURSO NÃO VERBAL 

 

 

O esquete é filmado em preto e branco. 

Há uma personagem que não tem falas, a 

história tem uma narradora para ler a carta 

que pessoa enviou ao programa. 

As primeiras cenas são em plano aberto, 

mostrando a pessoa fazendo limpeza 

doméstica. E cenas em contra-plongé 

aproximando até captar o rosto da atriz em 

close. E também acontece o contrário, a 

tomada começa em close e termina em 

plano aberto. 

Na cena em que ela recebe a ligação que é 

oferecido emprego, a encenação é de 

euforia pela alegria da conquista, então é 

captado takes em close, variando com 

plano aberto. 
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interior.  

Os meus patrões eram um casal jovem, 

deveriam ter no máximo 40 anos.  

Me fizeram algumas perguntas, 

principalmente a esposa, ela queria saber 

sobre minha vida. Porém o patrão 

começou a implicar comigo, e tinha o 

péssimo hábito de alterar a voz quando 

algo não agradava. 

 Na época eu jamais desconfiaria do que 

estava se passando realmente. Mas fiquei 

sabendo de tudo isso muito depois. 

Quando minha patroa me contou tudo. 

Que a desconfiança do meu patrão é que 

eu estivesse roubando. 

E para meu espanto me perguntou se eu 

estava tendo um caso com o marido dela. 

Eu fiquei chocada, como ela podia pensar 

uma coisa dessas de mim. 

Meses depois eu tive uma forte gripe e 

fiquei uma semana de cama. Nos exames 

foi constatado que eu estava com um 

grave problema renal, e que só um 

transplante resolveria.  

O médico disse que precisávamos de um 

doador urgente se não o pior iria 

acontecer. Até que apareceu um doador, 

eu queria saber quem era, mas ninguém 

falava, diziam que era sigilo absoluto.  

Tempos depois minha patroa queria ter 

uma conversa comigo. Ela chorava, pois 

não podia esconder mais, o doador era o 

seu Hugo. Ela perguntava sobre minha 

Quando ela chega na casa dos novos 

patrões o enquadramento dado a cena é 

em plano aberto, em que é mostrado os 

patrões a esperando na porta.  

Quando é exibida a cena da patroa 

perguntando se ela tinha um caso com o 

marido dela, temos um enquadramento 

das duas personagens na cena.  

Quando a personagem fica doente as 

cenas são em cama de hospitais e ela em 

casa em repouso. Com takes em plano 

aberto e em close.  

Depois das cenas que envolviam a doença, 

a patroa vem revelar um segredo, as cenas 

seguintes são tomadas em close, das mãos 

dadas das personagens, de plano 

americano que fecha em close 

rapidamente. Neste momento as duas 

atrizes aparecem no enquadramento. 

Quando o esquece vai chegando ao fim, o 

enquadramento que se apresenta é de a 

personagem no fundo do quadro em pé, e 

em primeiro plano os patrões sentados à 

mesa.   
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vida a exatos 42 anos atrás. Aí eu entendi, 

o Hugo era um filho que eu abandonei 

quando fiquei grávida de um homem que 

me abandonou. Hoje apesar de saber que 

ele é meu filho, eu tenho que fingir que 

não sei de nada.  

Hoje eu sei que meu único refugio é o 

silêncio, e eu sofro. Se eu pudesse 

agradecer e pedir perdão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas imagens que mostram a 

personagem trabalhando é um 

mesmo movimento de câmera, 

que tem por primeiro o plano 

aberto, e vai aproximando até 

enquadrar um close. 
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Os esquetes são exibidos no talk show aleatoriamente durante os dias da semana. 

Nesta história a voz que narra é feminina e tem dramaticidade na entonação. As cenas 

Em plano aberto, a imagem 

mostra as constantes brigas do 

patrão com a empregada. 

Com as personagens em plano 

aberto, percebe-se as mão dadas 

enquanto choram.  

Cena final do esquete, a 
personagem principal em segundo 
plano, com seus patrões a frente. 
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sendo em preto e branco constroem um sentido que remete a algo que já passou e que 

está na memória.  

Os dois enquadramentos mais usados nesse quadro são o close e o plano aberto. 

No início do esquete as cenas são na maioria em plano aberto, que serve para situar o 

telespectador onde se passa a história. Mostra o contexto do que acontece, no caso, se 

ela está limpando a casa, utilizando esse plano pode-se ter essa informação, pois 

observa-se uma visão geral do lugar. A história é sempre emocionante, o 

enquadramento que deixa em mais evidencia o rosto da pessoa é o close, mostra com 

clareza a emoção do personagem.  

Observa-se em determinado momento a empregada sendo acusada injustamente 

pela dona da casa. Nesse momento as duas personagens estão no quadro em primeiro 

plano, essa tomada evidencia a tensão pela qual elas passam. O primeiro plano foi usado 

de modo que as duas personagens são importantes para aquela cena de discussão.   

No desenrolar do caso, quando a empregada fica doente, as cenas são filmadas 

retratando um hospital, isso se percebe pelos takes em plano aberto. No entanto, o close 

é o enquadramento mais usado, pois nesse contexto ela representa as dores da doença.  

 Nas cenas seguintes está a revelação da história. A patroa quer revelar um 

segredo, as cenas no decorrer do que é contado, são de movimentos rápidos, 

enquadrando o close, as mãos da empregada que a patroa segura, dos olhos chorando. 

As sensações criadas por essas cenas dão sentido de nervosismo e tensão a situação.  

 Quando o esquete chega ao final a cena, tem a personagem principal  

posicionada ao fundo da sala de jantar chorando. O que se pode observar é que o 

objetivo da cena é mostrar a infelicidade da personagem, e remeter ao sentido de não ter 

quem a ampare, já o casal está em primeiro plano conversando e sorrindo enquanto 

come. Há tomadas da personagem no fundo da cena, em que ela fala com seu filho, 

dizendo que o ama, porém não pode declarar esse amor, deixando claro sua tristeza pelo 

semblante cabisbaixo e choro.  
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descobrir como se caracteriza a 

construção do sensacionalismo no programa ‘Márcia’, por meio do discurso verbal e 

não-verbal. Para isso, foram escolhidos três programas aleatoriamente, dos dias 3, 4 e 

19 de novembro. Cada um teve como conteúdo para a análise, um dos três formatos que 

o programa ‘Márcia’ usa: o quadro poligrafo, a entrevista e a esquete. 

 A partir da revisão bibliográfica, da observação do corpus e da aplicação das 

técnicas da Análise do Discurso e o estudo da imagem televisiva concluímos que o 

programa ‘Márcia’ trás seu sensacionalismo ao palco de forma forte e até mesmo 

constrangedora, via um discurso verbal com vocabulário popular e uma apresentadora 

que mostra indignação com os casos que os convidados contam.  

 A imagem da apresentadora agredindo verbalmente os convidados é chocante, 

algo como “Acorda Gláucia!”, que ela diz a uma participante que é traída deixa a mostra 

que não há um cuidado em preservar os convidados, além disso, a platéia a aplaudiu 

nestas falas. O discurso verbal anuncia: “Mexeu com você, mexeu comigo”, este é o 

jargão que a apresentadora usa no início e no final do programa, compreendemos que 

seja para justificar sua “posição” que ela toma no programa, se algo incomoda você, 

incomoda a ela também, sendo assim, Márcia pode tomar uma posição.  

Os movimentos de câmera mais freqüentes são: primeiro plano, plano 

americano, close e plano aberto. Podemos concluir que os três primeiros 

enquadramentos situam o telespectador especificamente na emoção da cena.  O plano 

aberto é usado quase como um oxigênio para os telespectadores que estão o tempo todo 

sob o rosto tenso das pessoas que estão no palco. 

A apresentadora dá indícios de sensacionalismo através das marcas discursivas. 

Ela constrói seu discurso baseado na história que a pessoa conta. Ela trás o caso para um 

viés escandaloso, onde há desconfiança ela indaga o porquê da dúvida, ao chegar a esta 

resposta ela ainda esmiúça os detalhes do acontecido, quando, onde e com quem mais 

isso aconteceu. 

Usando a primeira pessoa para se referir aos fatos, Márcia traça um caminho 

convincente, pois coloca ela mesma na situação. Quando a apresentadora diz que tal 

caso nunca aconteceu com ela, fica evidente que as pessoas devem a considerar um 

sujeito que consegue enxergar os fatos com outros olhos, senão de quem está envolvido. 

Há um sentido construído pelo programa em que o participante tem que confiar na 
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apresentadora, pois dentro daquele contexto é ela a figura chave da resolução dos 

problemas. Isso também depende da Márcia, ela tem que se auto-projetar por meio do 

verbal e não-verbal para as pessoas acreditarem e confiarem nela.  

No programa existe espaço para todas as versões da história, o telespectador tem 

claramente, e isso mediado por Márcia, os dois lados do caso. Nenhum dos 

entrevistados fica marginalizado do contexto. Às vezes até uma terceira pessoa 

envolvida pode se manifestar, mesmo pelo telefone.  
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