
 
 

 

 

 

 

 

Luis Felipe Leal Martins 

 

 

 

OPERAÇÕES DE SENTIDOS DO PROCESSO DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL: 

ESTUDO SOBRE O QUADRO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA 

CQC 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012 

 

 



 
 

 

Luis Felipe Leal Martins 

 

 

 

 

 

OPERAÇÕES DE SENTIDOS DO PROCESSO DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL: 

ESTUDO SOBRE O QUADRO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA 

CQC 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social – Jornalismo, Área 

de Ciências Sociais e Humanas do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como 

requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

Orientador: Dr. Antonio Fausto Neto 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012 



 
 

 

Luis Felipe Leal Martins 

 

 

OPERAÇÕES DE SENTIDOS DO PROCESSO DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL: 

ESTUDO SOBRE O QUADRO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA 

CQC 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social – Jornalismo, Área 

de Ciências Sociais e Humanas do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como 

requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

________________________________________ 

Antonio Fausto Neto – Orientador (Unifra)  

 

 

____________________________________________________________ 

Maicon Elias Kroth (Unifra) 

 

 

____________________________________________________________ 

Gilson Piber (Unifra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ........ de ....................................... de 2012 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por sempre colocar no meu caminho pessoas especiais que me ajudam na 

tomada de decisões no momento de dúvidas. 

 

 À minha família, em especial a minha mãe, pelo exemplo de vida e sua dedicação 

integral aos filhos, e finalmente ter realizado o sonho de formá-los. Mulher guerreira que 

nunca se deixou vencer pelas dificuldades de criar dois filhos sozinha. Mais do que uma 

realização pessoal, esta etapa vencida considero uma obrigação, dedico a você minha mãe. 

 

Ao professor Antonio Fausto Neto, principalmente por sua paciência e dedicação a 

este orientando e suas restrições de horários. Pelos conselhos ao longo da elaboração deste 

trabalho e sua orientação precisa. Obrigado pela especial ajuda em ter me acolhido depois de 

uma troca não programada de orientador. 

 

Aos professores desta instituição que através da dedicação, paciência e 

profissionalismo me proporcionaram todo o aprendizado que tive no decorrer destes quatro 

anos.  

Aos amigos que fiz durante esta passagem de minha vida, não pretendo citar nomes 

por ter a certeza que deixarei algum nome de fora, e nesse momento de considerações finais 

deste trabalho, sei que a memória vai me deixar na mão. Obrigado aos queridos colegas, 

parceiros de toda hora. 

 

A todos que de alguma forma me ajudaram a concluir esta fase de minha vida, e que 

acreditam que tenho condições de continuar nesta jornada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

O trabalho tem por objetivo descrever e compreender o jogo de sentidos criado pelas 

manipulações gráficas, elementos visuais e sonoros no processo de edição em televisão, 

através do nosso objeto o quadro “Controle de Qualidade” do programa CQC da Tevê 

Bandeirantes. Compreender as estratégias discursivas dos elementos audiovisuais que surgem 

durante as entrevistas com os políticos através da edição, e verificar como o processo de 

edição usa do humor, graça, do deboche, do riso, para abrir novos canais discursivos em seu 

telespectador. Estas manipulações são usadas como dispositivos para despertar efeitos de 

sentidos no espectador do quadro. No âmbito da pesquisa qualitativa, lançaremos mão da 

técnica da análise de discurso, pois nosso objeto de  estudo tem como matéria prima 

manifestações de linguagens, trata-se de uma produção de certo tipo de discurso que reúne 

várias formas de linguagens (estético, visual, gestual etc). Analisaremos recortes do quadro 

“Controle de qualidade” no período entre abril e outubro de 2011. Este trabalho torna-se  

desafiador  porque, ao escolher um objeto que evidencia os recursos de edição, coloca em 

questão os próprios conceitos sobre o discurso jornalístico e suas estratégias discursivas.  

 

Palavras-chave:  Edição, Televisão, Estratégias, Sentidos. 

 

 

ABSTRACT 

The study aims to describe and understand the game of meanings created by graphic 

manipulations, visual and sound elements in the editing process on television, through our 

object framework "Quality Control" of the CQC's program of Bandeirantes TV. In this sense, 

the objective is to understanding the discursive strategies of audiovisual elements that arise 

during interviews with politicians through editing, and see how the editing process uses 

humor, grace, the mockery, laughter, to open new channels in its discursive viewer. These 

manipulations are used as devices for the purpose of awakening the senses of the viewer in 

the show. Within qualitative research, the technique used is the speech analysis, as our object 

of study is the raw manifestation material of language, hence it is a production of a certain 

kind of discourse that encompasses several forms of languages (aesthetic, visual, gestualetc). 

We will analyze the clippings framework "Quality Control" in the period between April and 

October 2011. This work becomes challenging because, when choosing an object that shows 

the editing features, calls into question the very concepts of journalistic discourse and 

discursive strategies. 

 

Keywords:  Edition, Television, Strategies, Senses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na visão mais conservadora, o jornalismo e seu compromisso com a veracidade e 

usando os recursos tradicionais de técnicas de produção da notícia, teoricamente não mantém 

qualquer relação direta com o humor. Estas práticas tradicionais de se fazer jornalismo são 

vinculadas a uma atividade onde prevalecem atitudes sérias, fechadas, sisudas a favor de um 

compromisso com uma forma de dizer a verdade e criar possibilidades de credibilidade para 

quem se quer falar. Torna-se, impensável a inclusão do humor como linguagem, narrativas e 

outras formas de expressão, no âmbito destas realidades. 

No entanto esta relação pode ser muito mais próxima do que imaginamos. Na mídia 

impressa isto se reflete mais comumente, pois notamos esta manifestação nas charges que 

abordam temas num contexto sócio-político. Já na televisão não é tão comum reunir humor e 

política, enquanto gênero.  

Na televisão, através de alguns programas já notamos uma forte influência neste tipo 

de hibridismo em que o humor está intrinsecamente ligado ao fato jornalístico, para abordar 

assuntos de cunho político. Pensando numa ideia mais atual e moderna sempre imaginei outra 

possibilidade de se fazer jornalismo, transmitindo informações, atuando como prestador de 

serviço à população através de uma forma mais branda, humorada, e percebendo que nos dias 

atuais os programas de televisão cada vez mais tem usado deste artifício que se constitui o 

objeto da nossa monografia.  

Esta pesquisa tem por finalidade descrever e compreender como o processo de edição 

em televisão, dentro de um programa que mescla humor e informação, consegue refletir 

diversos elementos discursivos para o espectador através da modalidade da edição 

audiovisual. Para abordar esta temática, analisamos o quadro CONTROLE DE QUALIDADE 

do programa CQC (Custe o Que Custar) da Rede Bandeirantes de Televisão, com o objetivo 

de investigar, apontar e compreender o jogo de sentidos criado pelas manipulações gráficas, 

elementos visuais e sonoros na edição de imagens.  

Nosso objeto de estudo deste trabalho, o quadro “CQ”, nos traz exatamente essa 

possibilidade de trabalhar o fato jornalístico com a mescla de humor, principalmente por meio 

de sua peculiaridade na forma de edição audiovisual adotada pelo programa, que evidencia os 

recursos de edição e expõe a manipulação como estratégia na captação do espectador. 
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O programa CQC surgiu para o Brasil no ano de 2008, o programa é um formato 

importado da Argentina. Seu gênero é de um televisivo híbrido, faz do humor uma ferramenta 

para informar e prestar serviço ao seu telespectador. 

No Brasil, uma espécie de telejornal bem humorado importado em parceria de uma 

produtora argentina e a Rede Bandeirantes de Televisão, é exibido semanalmente nas noites 

de segunda-feira às 22h15min e tem reprise aos sábados às 23h50min. Faz um resumo 

semanal das notícias já veiculadas em outras mídias. Ele é composto por três apresentadores e 

mais cinco repórteres, com destaque para o apresentador e âncora do programa, o jornalista 

Marcelo Tas. Os assuntos mais comuns nas pautas do programa tratam de fatos políticos, 

artísticos e esportivos, no geral ocorridos na semana.  

O CONTROLE DE QUALIDADE é um quadro de entrevistas que está inserido dentro 

do programa CQC e tem duração média de oito minutos. As entrevistas são realizadas nas 

dependências do Congresso Nacional e tem caráter informativo com pitadas de humor. 

Objetivam revelar se os governantes estão bem informados sobre os assuntos do cotidiano do 

povo brasileiro.  

O quadro procura desenvolver, despertar uma atitude crítica nos espectadores, 

principalmente àqueles que não costumam procurar na mídia impressa fatos sobre o tema. A 

responsabilidade de comandar as entrevistas fica a cargo dos repórteres Mônica Iozzi, Danilo 

Gentilli e Felipe Andreoli. 

O objeto de estudo se utiliza largamente de elementos pictóricos e sonoros como 

ferramenta para a promoção de um determinado efeito de sentido, em que o riso, a piada, a 

diversão são explorados com fins específicos. Apresentando assim uma graça que não expõe o 

humor pelo humor, mas como elemento de afirmação da atuação jornalística, ou seja, 

transmitir informações e ter um compromisso com a prestação de serviço ao seu receptor. 

Estas manipulações são usadas como dispositivos para despertar efeito de sentido no 

telespectador do quadro. O uso de intervenções gráficas no quadro é recorrente e muitas vezes 

é sugerido ao espectador um sentido que não está explícito no texto do repórter e sim através 

das grafias, legendas e sons.  

Na medida em que a política está totalmente imersa na tevê brasileira, o quadro em 

estudo ganha em relevância e importância no que se refere a ao compromisso com o cidadão, 
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assumindo assim a posição de “cão de guarda” e fiscalização do poder público que a mídia 

possui. Faz-se valer da atuação do jornalismo em atuar como prática de mediação discursiva. 

A escolha pelo tema se deu em função da curiosidade inicial dos processos de edição 

televisiva, e a forma com que esta edição tem a possibilidade de interferir na produção de 

sentido e formatar uma opinião no espectador. Inicialmente, pensamos em trabalhar em uma 

pesquisa que pudesse revelar as manipulações negativas feitas pela edição de programas 

informativos, com objetivo de distorcer os fatos com razões diversas, sejam elas econômicas, 

ideológicas ou financeiras. Este pensamento inicial logo foi abandonado por considerarmos 

que se tornaria um desafio quase que impossível, pois teríamos que conseguir o improvável; 

que as empresas responsáveis por esta manipulação de imagens revelassem que tal distorção é 

praticada dentro de uma ilha de edição de imagens.  

Partimos então para uma segunda opção, que seria manter-se no estudo sobre edição 

televisiva e usando um programa que fosse de nossa simpatia. E, finalmente por saber que 

existem alguns trabalhos acadêmicos que abordam o assunto humor, entretenimento e 

jornalismo de alguns programas. Porém, nenhum deles se remete ao processo de edição e suas 

possibilidades na construção de sentidos ao seu espectador, nos moldes que escolhemos para 

realizar esta pesquisa.  

 Não descobrimos o programa CQC da Rede Bandeirantes, por acaso, pois o objeto de 

estudo estava definido com facilidade, um programa do qual que já éramos espectadores 

assíduos e que possui a temática que buscamos como interesse aprofundar nosso 

conhecimento. Conseguimos aliar os formatos de programas televisivos que gostamos com a 

informação que imagino que ele transmite, mesmo que por canais diferentes do jornal 

tradicional. 

A união, humor e mídia, permite a compreensão de atuação de diversos campos 

sociais, mas principalmente o da política, o que faz pensar que o trabalho desta pesquisa se 

torne algo instigante e desafiador, sendo este um dos pontos mais relevantes do estudo. O 

objeto de estudo com o auxilio da edição, usa de práticas complexas que permitem uma 

relação com a linguagem e outros elementos de produção de sentidos, imagens, sons, efeitos 

de computação gráfica. 

Busca-se, assim como objetivo geral deste estudo compreender as estratégias 

discursivas dos elementos audiovisuais que surgem durante as entrevistas com os políticos 

através edição. E como objetivos específicos, pretendemos verificar como o processo de 



13 
 

edição usa do humor, da graça, do deboche, do riso, para abrir novos canais discursivos em 

seu telespectador.  

Além disso, a relevância deste estudo mostra a mescla de entretenimento com o 

jornalismo, uma linguagem informal e moderna que o CQC possui, o que significa uma 

aproximação dos jovens a conteúdos mais complexos da sociedade como a política, 

geralmente abordados em programas jornalísticos com formatos mais tradicionais.  

No entanto, este estudo não tem a pretensão de revelar grandes formas de manipulação 

de edição audiovisual dos programas televisivos. Procuramos então limitar nossas reflexões a 

um programa que fosse atual e que possuísse características singulares no processo de edição 

jornalística. Para a pesquisa é interessante unir as formas desta edição com temas relacionados 

à política, o que justifica perfeitamente a escolha pelo quadro “controle de qualidade” do 

CQC. 

Este trabalho torna-se estimulante porque, ao escolher um objeto que evidencia os 

recursos de edição, coloca em questão os próprios conceitos sobre o discurso jornalístico. 

Assim, é facilitada entrada na discussão sobre a manipulação como estratégia e condição do 

trabalho de edição, e também como fator condicionante de determinado ponto de vista 

estabelecido no texto.  

O percurso de desenvolvimento do estudo está constituído por capítulos a serem 

descritos mais abaixo, mas enfatizamos que esta pesquisa é de caráter qualitativa 

interpretativa, que se apoia em documentos, arquivos, observações e da análise dos materiais. 

Os recortes de análise dizem respeito ao período compreendido entre os meses de abril e 

outubro de 2011, totalizando doze programas. O quadro objeto de estudo não estava presente 

em todas as edições dos programas semanais, portanto, para manter uma sequencialidade, 

optou-se por este período. O acesso aos programas ficou restrito aos programas que estavam 

disponíveis na rede mundial de computadores (internet), pois o site do próprio programa CQC 

que disponibiliza os vídeos se restringe a alguns programas. 

Nosso objeto de análise tem como matéria prima manifestações de linguagens que 

tratam de uma produção de um certo tipo de discurso que reúne várias formas linguísticas 

(impresso, estético, visual, gestual), que são acionadas no contexto da produção midiática 

televisiva.  
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Estruturamos esta monografia em cinco capítulos assim distribuídos - Na primeira 

parte apresentamos uma revisão de literatura, que procurou expor um conjunto de materiais já 

estudados sobre nosso objeto de estudo, principalmente os que exploram as temáticas que 

envolvem humor, jornalismo e entretenimento. 

Logo em seguida no capítulo III  traz o Quadro Teórico – Edição em Tv, que como o 

próprio nome afirma, caracteriza-se por levantar alguns conceitos chave sobre a edição em 

televisão, e durante o estudo nos embasamos e em teóricos como: Herédoto Barbeiro, 

Sebastião Squirra, Luciano Guimarães, Angel Rodriguez, entre outros. 

Neste tópico procuramos desenvolver uma reflexão gradual sobre conceitos dos 

autores dos quais iremos tomar por empréstimo para nossa pesquisa. Autores que possuem 

ângulos diferenciados e que possuem pertinência com nosso objeto de estudo. 

O último item é a análise propriamente dita, a descrição do  quadro controle de 

qualidade, neste momento ajudamos o leitor a desenvolver seu senso crítico e fazer sua 

própria leitura. Desenvolvemos a análise do material empírico  sempre buscando resposta pra 

nosso problema de pesquisa. Por fim, as considerações finais, onde retomamos as relações 

entre os capítulos, nossos objetivos e o nosso problema de pesquisa no sentido de ver como 

nossas questões formuladas, inicialmente, foram apoiadas e esclarecidas com o concurso do 

que se fez nos diferentes capítulos. 

 Dessa maneira, queremos com este trabalho, dispor à comunidade acadêmica, e 

estudiosos no assunto alguns outros elementos sobre o funcionamento dos processos de 

manipulação da edição audiográfica. E, principalmente, fazer o leitor refletir sobre a 

positividade de existir um programa híbrido que tem ferramentas possíveis de agregar novos 

públicos a temas mais complexos da sociedade, como a temática política pode chegar de uma 

forma mais leve, amena e, ao mesmo tempo crítica, até o espectador, tornando assim, o 

conteúdo mais decifrável, com uma linguagem coloquial e menos técnica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA – ESTUDOS SOBRE O PROGRAMA CQC 

 

Este capítulo tem por objetivo expor através de um mapeamento realizado de material 

já estudado sobre o objeto de estudo deste trabalho. O Programa Custe o Que Custar (CQC), e 

que destaca as diversas abordagens que envolvem humor, jornalismo e entretenimento. Para 

realizar este trabalho que envolve o quadro “controle de qualidade” do CQC, torna-se 

importante levantar este mapeamento dos trabalhos já desenvolvidos pelo tema dentro da área 

acadêmica, além disso, por se tratar de uma abordagem atual. 

Justamente por se tratar de uma matéria moderna, não existe um grande volume de 

material já estudado, é necessário, portanto, levantar todo o material possível existente, no 

intuito de agregar valor ao trabalho pesquisado. Esta pesquisa não dispõe de material em 

livros, portanto, monografias e artigos publicados para seminários e encontros na área da 

comunicação foram captados. Dentre os trabalhos, selecionamos o montante de treze 

pesquisas, todas elas vinculadas a estudos científicos acadêmicos, envolvendo artigos 

apresentados em núcleos de estudos, seminários, congressos e artigos de monografias. 

Dentre os estudos já realizados, muitos levantam a questão do hibridismo do 

jornalismo e entretenimento, discursos múltiplos e formato visual do programa, porém, 

estudos específicos sobre a produção de sentidos das inserções audiovisuais do quadro 

“controle de qualidade”, ainda não havia sido estudado. Pretendemos com este exercício 

identificar linhas de pesquisa, ângulos abordados e a relevância dos mesmos para este 

trabalho. 

Soares (2009) estudou o vínculo “Jornalismo e Humor do programa CQC”, analisando 

informações jornalísticas prestadas pelo programa e a maneira como o humor se enquadra 

neste contexto, jornalismo formal e entretenimento. Buscou também saber se esta inserção da 

comicidade influencia na credibilidade da informação prestada. Fez uso de alguns conceitos 

do jornalismo e da televisão, humor e riso.   

Identificou caminhos para definir que o programa dá um enfoque maior ao humor do 

que no fato jornalístico, pois repercute as principais notícias divulgadas durante a semana na 

grande mídia, abordando-as da perspectiva do estilo CQC, ou seja, com o gracejo, a 

comicidade inclusa nestas mesmas notícias. 
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As estratégias usadas nas matérias como a inclusão de efeitos sonoros e visuais servem 

para despertar uma visão crítica no telespectador diferentemente de outros programas 

humorísticos como Pânico na Tv e Casseta e Planeta. O CQC em alguns momentos consegue 

transmitir ao público os problemas políticos e governamentais do país e do mundo. Segundo o 

autor, e analisando o corpus que compreendia quatro programas entre os meses de outubro e 

novembro de 2009, apresenta um caráter mais de humor do que jornalístico, exatamente pelo 

número de matérias com cunho jornalístico dentre estes quatro programas incluídos no 

corpus.  

A mistura humor e jornalismo é uma estratégia para alcançar um público jovem que 

não se interessa normalmente por política e não assistem aos programas de telejornal com esta 

temática, o cuidado que deve se ter, é de não sobrepor o humor ao jornalismo, justamente para 

não perder o caráter jornalístico. 

Outra análise do programa CQC foi realizada também em 2009 por Costa em sua 

monografia de graduação intitulada “Jornalismo e Humor – Uma Análise do Programa Custe 

o que Custar”. O autor procura explicar os avanços tecnológicos e a relação da cultura de 

massa e jornalismo. O esforço do rádio e televisão de modernizarem-se com objetivo de não 

perder audiência foi essencial para não ocorrer a morte da televisão. Procurou mostrar a 

identidade cultural que o brasileiro possui em identificação com estas mídias de massa, rádio 

e tevê.  

O culto do brasileiro a televisão é a distinção entre ricos e pobres, onde a maioria é de 

classe baixa, as possibilidades de entretenimento se reduzem bastante, restando a televisão 

como meio de lazer. Levanta também questionamentos sobre a eficácia da mescla jornalismo 

e entretenimento de um telejornal, e conclui que o CQC não pode ser intitulado como 

jornalístico, pois não aprofunda as questões e matérias abordadas, e sim, usam das matérias já 

exploradas por outros veículos para dar uma nova roupagem com humor. 

Para entendermos as diversas situações em que política e entretenimento podem estar 

ligados e possam transmitir informação ao espectador, buscamos alguns estudos referentes ao 

assunto para tentar elucidar estas diversas situações. A análise da função do humor e seu 

discurso na comunicação em programas de humor na televisão são questionamentos 

levantados no artigo: “O humor corrosivo dos meios e a política: o programa CQC vai ao 

Congresso” de Acserald e Dourado (2009). O estudo de caso do programa gira em torno do 

papel do humor dentro do jornalismo, da construção do discurso do mesmo na comunicação, e 
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sua relação com a política e dos valores transmitidos. A suposta expulsão dos repórteres do 

CQC no Congresso Nacional, onde faziam uma reportagem também é abordado no artigo. 

 No programa Custe o Que Custar, franquia de sucesso em televisões de vários países, 

jornalismo, política e humor caminham juntos, como afirmam Acserald e Dourado (2009): A 

mescla destes gêneros, apesar de não ser uma novidade, traz uma diferença em relação a 

qualquer outro programa que tenha sido realizado neste formato onde aborda os políticos e 

provoca algumas situações delicadas e, por vezes, inconvenientes para os parlamentares. O 

uso do humor os faz caírem, ou ao menos reduzir-lhes o prestígio, expondo-os ao ridículo. 

 Na situação da expulsão de um dos repórteres do programa dentro do Congresso 

Nacional, no programa exibido em 14/04/2008, onde foram feitas perguntas nada formais e 

com uso do humor, os parlamentares não estariam aprovando as abordagens destes 

profissionais, portanto, exigindo a retirada da equipe de tevê. A partir de então, foi realizada 

uma campanha nacional para o programa retornar ao Congresso, alegando que se tratava de 

um programa jornalístico, e a população precisa saber dos fatos que ocorrem neste local.  

A pesquisa relata no artigo a forma de humor usada pelos repórteres e sua importância 

no fato jornalístico. Qual o papel no jornalismo? Como é a construção do discurso na 

comunicação feita pelo CQC? Que valores são expostos? Que estratégias de manipulação são 

abordadas? É válido fazer jornalismo desta maneira? 

 Os autores afirmam que é possível observar em alguns programas humorísticos um 

riso artificial, sempre que alguma piada é contada. Acredita-se que assim possa estimular o 

espectador a gargalhar junto. Tal crença parte do princípio que o riso seja fenômeno 

irrefletido, instintivo, reflexo, com o que não podemos concordar. Esta espetacularização 

ocorre no desejo dos programas obterem maior audiência e, para isso, usam de diversos 

artifícios, dentre os quais se destaca o grotesco que é uma forma de entreter através do riso e 

também uma maneira de atrair olhares para a televisão. Acserald e Dourado (2009). 

Conforme a mesma pesquisa, o humor adotado no programa é grotesco, crítico e 

desmascara conceitos tradicionais, rebaixando entidades públicas e expondo de modo 

tragicômico os mecanismos do poder abusivo, concordam que o formato do televisivo possa 

defender este abuso como maneira de revelar as verdades sobre questões de interesse do 

público, porém, esta estratégia é manipuladora do espectador. 

O artigo nos permite concluir que o estilo adotado, tanto no CQC quanto em diversos 

programas humorísticos da televisão, nunca é abordado ao acaso, o receptor ao sorrir e achar 

graça da situação apontada expõe suas defesas, permitindo certa dominação. 
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Os autores não concordam com a abordagem deste humor rude, em satirizar e 

ridicularizar os políticos entrevistados, dessa forma, existe o receio que a população 

desacredite de seus representantes políticos. Mesmo assim, defendem a ideia da mescla humor 

e jornalismo, pois isto possibilita a conquista de novas audiências, como por exemplo, 

capturar os jovens que não costumam assistir a telejornais tradicionais ou se interessar pelo 

assunto da política do país. 

Por fim, os autores levantam algumas questões a serem discutidas futuramente. Por 

exemplo, se é válido fazer jornalismo desta forma, como todas as situações da vida possuem 

ângulos diversos, esta não poderia ser diferente. Por um lado o jornalismo somado ao 

entretenimento resgata novos espectadores, que em um jornalismo tradicional não seria 

atraente, e ainda, permitem aos entrevistadores questionamentos que numa forma tradicional 

seria antiético, mas através do humor, torna-se engraçado e sagaz. Por outro lado, é preciso 

analisar se é viável esta abordagem sobre a ótica do cômico, pois pode gerar uma pseudo 

consciência, já que os assuntos são tratados com escárnio e as pessoas tratadas como inimigas. 

Será que é válido optar por um dos lados, enfraquecendo o outro? Concluem que estas 

perguntas devem ser discutidas, mas não necessariamente respondidas, pois na verdade a 

comunicação com humor é um paradoxo. 

O quadro “Controle de Qualidade” se caracteriza pelas entrevistas com representantes 

da sociedade em Brasília. Somente o fato de serem embates com perguntas carregadas de 

duplo sentido e de comicidade, já as tornaria polêmicas por si só, mas sabemos que a 

entrevista jornalística configura-se em um espaço ambíguo, onde pode existir tanto a 

cumplicidade quanto a polêmica, conforme lembram Linz e Marquezi (2009) no seu artigo 

“Estratégias de Proteção de Face: Uma análise de entrevistas do Programa CQC”.  

Os políticos entrevistados têm suas “faces” expostas e ameaçadas devido aos 

confrontos que se submetem, perguntas que teoricamente deveriam saber a resposta de 

prontidão, por vezes, esbarram na falta de conhecimento. No seu artigo, Linz e Marquezi, 

afirmam que o repórter busca através do confrontamento, explorar uma imagem negativa do 

entrevistado, que são mal informados para as questões veiculadas na mídia recentemente. Esta 

imagem negativa é construída desde as cenas iniciais do quadro “CQ”, pois logo na abertura, 

o repórter questiona o espectador: “ Você acha realmente que nossos políticos estão 

preparados e saberiam responder sobre as questões da semana?” Numa possível resposta 

errada, a imagem do mesmo  é negativada perante ao público. 

A missão do repórter é a qualquer momento desmascarar seu entrevistado, deixando-o 

sem respostas, ou respondendo erroneamente. Em contrapartida, o entrevistado tenta usar de 
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estratégias para a construção de face, algumas vezes não produziam o efeito desejado, já que 

sua resposta pode desconstruir totalmente a imagem de um político bem informado, ratificado 

a pré-construção de pessoas mal informadas. 

O entrevistador está, a todo momento, ameaçando a face do entrevistado com o intuito 

de desmascará-lo. Para atenuar tais ameaças, ele utiliza estratégias de construção de face, que, 

algumas vezes, não provocam o efeito desejado. 

Ainda em análise das entrevistas realizadas no CQC, a produção de sentidos é 

abordada no artigo “Construção de Sentidos e Multimodalidade em Entrevistas a Políticos” 

Silva (2009).  Foi demonstrado como se processa essa construção de sentidos nas entrevistas 

através da abordagem do repórter, que logo na abertura do quadro “controle de qualidade” 

provoca os políticos que irão ser questionados, afirmando que todo representante do povo 

deve ser bem informado para exercer tal função de grande significação. Esta afirmação já tem 

uma pitada de crítica e algo de cômico por já saber antecipadamente que os entrevistados em 

sua totalidade não acertarão as perguntas realizadas.  

Outras formas de construção de sentidos estudadas pela autora são usadas nas 

entrevistas, os recursos de imagem, som, movimento e texto verbal compõem o conjunto 

estratégico para atingir a crítica e o humor como meta.  Na forma textual, o entrevistador 

afirma que político é desinformado, e isto se transforma após as respostas deles em “político é 

mentiroso e cara-de-pau”, isto reforçado pelos recursos imagéticos e sonoros que dentre 

outros efeitos gráficos inserem orelhas de burro ou marteladas na cabeça no entrevistado. 

Segundo Silva (2009), escolher determinados conteúdos, associados à confluência de 

diversos modos imagético-sonoros, o entrevistador também seleciona os efeitos de sentido 

para influenciar o outro, isto é, no fim das contas realiza uma escolha de estratégias 

discursivas. “Essas estratégias discursivas se manifestam não só no que diz respeito às 

escolhas linguístico-discursivas, mas também aos recursos multimodais, já que, como postula 

Dionisio (2006:131), “representação e imagens não são meramente formas de expressão para 

divulgação de informações, ou representações naturais, mas são, acima de tudo, textos 

especialmente construídos que revelam as nossas relações com a sociedade e com o que a 

sociedade representa”. 

A questão que mais circunda os trabalhos acadêmicos, artigos e publicações diversas 

sobre o programa da tevê Bandeirantes, gira em torno da mescla entre jornalismo e 

entretenimento. Gutmann, Santos e Gomes (2008), publicaram o artigo “Eles estão à solta, 

mas nós estamos correndo atrás. Jornalismo e Entretenimento no Custe o que Custar”, foi 

analisada a articulação entre jornalismo e entretenimento no programa CQC. Os autores 
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entendem que os dois fatores são abordados ao mesmo tempo sem ocorrência de detrimento 

um do outro. No artigo é defendido que o programa alia jornalismo a humor sem perder de 

vista premissas e valores que constituem o jornalismo como instituição social, ao contrário de 

outros estudos encontrados, este artigo entende que a credibilidade jornalística não é 

deformada em razão da inserção cômica, mantém-se recursos às noções de imparcialidade, 

objetividade, atualidade, interesse público e responsabilidade social. 

A hibridação do telejornal com o humor é defendido por Frey, Coelho, Thomaz, 

Wagner, Nascimento e Soares (2011), no artigo “CQC e o Telejornalismo Humorístico: Mero 

Entretenimento ou Ferramenta de Desalienação”, além de definir o programa como 

jornalístico-humorístico, acreditam que seja uma forma de trazer um público que não se 

manifesta politicamente e resgata um público jovem já desinteressado pelas mazelas sociais 

existentes em nosso país.  

Os autores afirmam que a televisão vem perdendo espaço e audiência com o passar 

dos anos, porém o programa CQC usa de forma muito inteligente as novas mídias em favor da 

divulgação na televisão, o resultado é positivo e tem atraído novos públicos, principalmente 

os mais jovens. Segundo o texto dos autores, o programa é categorizado como telejornalismo 

humorístico. “Essa categoria, por seu caráter essencialmente informal, juntamente com a 

utilização correta e massiva das novas mídias, faz com que as informações atinjam mais 

facilmente o público, aproximando fatos relevantes da sociedade e contribuindo assim para 

que seu valor de uso seja ainda maior”. 

A inserção à indústria cultural em alguns momentos se contrapõem, pois ao mesmo 

tempo que presta serviços de utilidade pública e conscientização popular, também existem 

quadros que direcionam exclusivamente de entretenimento, comparando-se assim aos 

programas convencionais de humor. Também, este não se distancia do merchandising e se 

inclui como um produto comercial através de seus contratos de publicidade, apesar disso, seu 

valor de uso se sobressai sobre o seu valor de troca, já que através de sua produção para 

incentivar ao seu público diante dos problemas sociopolíticos, contribui para a informação de 

seus espectadores. 

Rosa (2009), em seu trabalho de monografia “CQC: O humor na televisão brasileira – 

alienação e conscientização”, trouxe conceitos dos gêneros do humor, a televisão brasileira 

desde os anos 50 até os anos 2000, mas principalmente ,levantando a questão se o riso 

contribui para a formação de conceitos do indivíduo ou se tem só a finalidade de entreter. O 

autor chegou à conclusão que o humor está presente na sociedade como ferramenta de 

combate aos vícios e a hipocrisia desde o surgimento da democracia na Grécia.  
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Atualmente está presente nos principais meios de comunicação da sociedade moderna, 

exercendo grande presença na televisão brasileira. No programa CQC é usado para melhorar a 

sociedade mas, na maioria dos outros programas a provocação do riso se tornou a prática do 

riso “bufão”. 

O autor concluiu que os quadros expressam o prazer da sociedade, “a população ao ver 

o político em situação comprometedora se sente realizada”. Afirmou que o programa trouxe 

uma característica singular e inovadora para a televisão brasileira, sendo possível fazer uso do 

riso para criticar, informar e divertir. Usa-se da prática do humor para a conscientização da 

população. Finalmente, entende que o uso recorrente do mesmo do quadro “CQ” tem por 

finalidade provocar a melhora nos erros instaurados nos núcleos sociais. Rosa (2009). 

O jornalismo que o programa CQC apresenta, recebe algumas críticas por se 

aproximar muito a indústria cultural e preocupado com o consumo, abusando da publicidade e 

propaganda dentro de seu roteiro, pois, além das diversas inserções publicitárias durante seu 

andamento, os próprios apresentadores e repórteres tem vínculo direto com produtos e 

serviços de consumo da grande massa, tornando-os inclusive garotos propaganda. Conforme o 

“CQC - O Jornalismo como entretenimento e espetáculo”, Lusvargui (2012), afirma que o 

formato do programa, sendo uma franquia estrangeira, estaria muito próxima da cultura do 

fastfood e de outras como o Big Brother. Causa muita discussão por comparar este tipo de 

formato televisivo de entretenimento aos tradicionais telejornais que não se aproximam em 

nada aos programas de consumo rápido, apenas para completar a grade de programação de um 

canal de tevê. 

A cultura do fastfood está relacionada ao consumo em escala, produzido em série, e é 

representada pela franquia mundial de alimentos Mac Donalds. Segundo a autora, em razão da 

acessibilidade às redes sociais, e as notícias via internet, este é um ponto positivo ao CQC que 

abusa dos meios disponíveis via web, seja para sua própria publicidade ou para expandir suas 

notícias extra roteiro: “A Mcdonaldização da notícia atenderia ainda a três propósitos 

primários: alcançar o maior número de público e camadas sociais; utilizar as armas da 

propaganda, os lances espetaculares e os ícones globais; e acelerar a finalização das notícias 

para chegar ao espectador com a ilusão do fato em primeira mão”. Autora diz ainda que, a 

televisão associada à internet, sugere a hibridação de formatos, explorando inclusive a 
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estrutura de realities shows
1
 em favor da discussão da informação sob uma nova perspectiva, 

ou seja, humor aliado ao jornalismo. 

Dentro da internet o jornalismo de entretenimento e do espetáculo, mesmo com uma 

mescla ainda maior: jornalismo, entretenimento, show de realities e maior interação, traz para 

a televisão o seu maior representante, o programa CQC, este leva um formato muito parecido 

aos programas já existentes na web para a televisão brasileira. Lusvarghi (2012). 

 Apesar da televisão perder público e credibilidade para a internet e para outros 

programas informativos ou jornalísticos, a franquia do CQC que revela uma fórmula de pós-

modernidade e de denúncia da “hipocrisia do sistema”, representa ponto positivo para o 

processo de produção da notícia dentro deste mercado capitalista atual. 

O uso de recursos técnicos usados pelo CQC, jogo de câmeras, trilhas sonoras e as 

inserções gráficas, se traduzem numa autoreflexidade que ajudam identificar. Um novo 

telespectador que busca formatos híbridos de humor e telejornal é arrebatado pelo CQC. O 

uso destes recursos acompanhados deste novo telespectador é usado a favor desta, que é 

abordado no artigo: “Montagem expressiva de autoreflexidade como configuradores de 

discurso sincrético no CQC”, Gutmann (2009).  

Os elementos de montagem usados nesta ótica promovem jogos de sentidos 

caracterizados pelo sincretismo discursivo, pois as manipulações gráficas, o agrupamento de 

sensações visuais e sonoras, os enquadramentos de câmeras que valorizam o processo de 

produção, faz da enunciação o próprio enunciado. Conforme a autora, estes dispositivos do 

programa CQC são usados para articular riso e crítica política, dessa forma estas 

potencialidades plásticas do audiovisual provocam efeitos de crítica social e política em 

sintonia com o humor e a diversão. 

As novas tecnologias vêm permitindo a mescla dentro dos programas televisivos dos 

discursos historicamente distintos, que inicialmente não se permitiam suas fusões. No cinema, 

há muito tempo, é comum uma mestiçagem de linguagens visuais e sonoras, No CQC em sua 

abertura percebemos o jogo de câmeras, que ora está em plano geral, ora centralizada nos 

apresentadores ou na plateia. As músicas geralmente com ritmos rápidos e com volume acima 

do normal induzem a uma sensação de movimentos com a mescla destes jogos de câmeras.  

As inserções gráficas são usadas nas reportagens com intuito de fornecer uma segunda 

interpretação ao que está sendo dito na matéria, uma orelha de burro inserida graficamente no 

                                                           
1
 Realities Show - género de programa televisivo, originalmente criado nos EUA, no qual participam cidadãos 

comuns, e que foca o quotidiano das pessoas e frequentemente assuntos polémicos. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/reality%20show/2146/ 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/reality%20show/2146/
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entrevistado para demonstrar sua resposta equivocada é comum nos quadros do programa. “O 

programa utiliza as estratégias autorreflexivas e da montagem expressiva como ferramenta 

para a promoção de sentidos pautados em uma curiosa articulação de discursos em que o riso, 

a piada e a diversão são explorados com propósito de crítica política e social” (GUTMANN, 

2009). 

A proposta inovadora do programa, principalmente marcada por uma estética que 

compõe um igualmente novo formato televisivo, onde se encontram a mistura de jornalismo 

noticioso e ironia paródica, é abordada no artigo “Estratégias gráficas e humor sarcástico: a 

notícia levada a sério no Programa CQC, da Tevê Bandeirantes”; Guimarães e Caetano 

(2009). 

Destacam os autores a visão crítica que as matérias do programa exploram os fatos 

divulgados na mídia durante a semana, através de recursos de gêneros discursivos diversos, 

dentre eles o jornalismo de reportagem usando narrativa gráfica de humor para expor 

conteúdos não-ditos e elaborar críticas às políticas públicas. Estes discursos múltiplos fazem 

com que o CQC se diferencie de outros programas de mesmo gênero, sem se equiparar aos 

que se detém ao humor como mero entretenimento. 

Segundo os pesquisadores, o programa consegue manter o conceito de “quarto poder”, 

se mantendo no objetivo de expor a sociedade e suas próprias mazelas e vigiar o poder 

público atuando como um verdadeiro “cão de guarda” dos cidadãos. Mantém-se focado na 

manutenção de características intrínsecas ao campo do jornalismo profissional como: 

capacidade de análise, distanciamento crítico, isenção, senso de justiça, discernimento e 

respeito aos direitos individuais. 

Os autores em busca da investigação, constataram que para buscar a audiência 

almejada, e atualmente muito disputada na televisão brasileira, exige que o roteiro do 

programa tenha uma visão diferenciada, criatividade e capacidade de inovação; isto não falta 

a equipe de produção do CQC, pois demonstra que o jornalista pode ser um profissional 

híbrido, um misto de administrador de informação, educador, formador de opinião e artista. 

Dentre os apresentadores e repórteres do programa, há profissionais do jornalismo e atores de 

comédia do stand up
2
. 

                                                           
2
 Stand Up - Stand up significa ficar de pé; levantar-se. Stand up também é um tipo de espetáculo de humor, 

onde o indivíduo faz sua performance em pé, por isso recebe esse nome. http://www.significados.com.br/stand-

up/ 

http://www.significados.com.br/stand-up/
http://www.significados.com.br/stand-up/
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Reforçado pela estética inovadora, serve de base formal a uma proposta ética, afirma-

se por sua singularidade e provoca uma espécie de percepção diferenciada do espectador, que 

permite novos olhares sobre a hipocrisia constante em nossa sociedade. 

Por fim, conclui-se que o programa não se limita a fazer suas críticas ao poder através 

de brincadeiras e ironias. Também “aprofunda as discussões, expõe as fraturas das políticas 

governamentais e os contrastes socioeconômicos, recorrendo à estratégia de entrevistar, 

contrapor, mostrar e cobrar, discutidas em longas matérias, ainda que não desaceleradas na 

dinâmica de apresentação” (GUIMARÃES; CAETANO, 2009). 

O programa desde sua estreia em 2008 foi alvo de muitas críticas em estudos já 

realizados, exatamente por ter em seu formato a mistura do tradicional jornalismo praticado 

durante décadas, ou seja, o mais formal, e humor com a finalidade exclusiva de entreter o 

espectador. Estas críticas, em sua maioria , foram positivas, pois defendem a ideia  de mesmo 

existindo esta fusão de humor e jornalismo, muitas vezes vista com repulsa pelos mais 

conservadores, busca dessa forma atrair maior audiência, principalmente nos temas 

relacionados a política, por vezes desprezados pelos mais jovens. Alguns estudos criticam 

negativamente esta mescla jornalismo x humor, dentre eles, o artigo “Crise no Congresso e o 

CQC: a construção do falso jornalismo” (WECKI, 2009). Tal artigo demonstra como ele 

constrói um falso jornalismo que usa alguns elementos jornalísticos, mas se afastando do foco 

em outros aspectos. O campo de estudo da pesquisa usou edições entre os meses de junho e 

agosto de 2009, período que coincide com a crise do Senado Federal em decorrência de 

denúncias em nomeações de cargos públicos. 

 A autora classifica o CQC como programa de entretenimento, que traz alguns 

aspectos do jornalismo de referência, principalmente, quando utiliza a bancada de 

apresentadores e os repórteres, faz uma simulação de prestação de serviços à comunidade em 

alguns quadros. Afirma que essa mescla é nociva ao próprio jornalismo, pois entende que tem 

apenas alguns aspectos que se aproximam do campo jornalístico, não pode ser enquadrado 

como tal, esta distância entre os campos jornalismo tradicional e o apresentado no CQC, a 

autora chama de “falso jornalismo”. 

A identificação pela autora, onde o programa não se enquadra como jornalístico, se dá 

em três fatores: as intervenções gráficas de pós-produção, o constrangimento a que submete 

seus entrevistados, e o deboche no relato do apresentador dos quadros. Os quadros eleitos 

foram os que tratavam do assunto “crise no Senado”, no período entre junho e agosto de 2009. 

 No caso das inserções gráficas, segundo a pesquisadora, a distância do jornalismo se 

dá pela ausência da verdade, no momento em que alguns personagens são inseridos ao longo 
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da entrevista de determinado político, afirmando uma possível situação que não foi, ou não 

ficou explícita no relato do entrevistado. Atitudes constrangedoras nas entrevistas são 

constantes. Na abordagem do entrevistado é comum verificar a falta de ética profissional na 

postura do entrevistador, citou o caso de um entrevistado na demora de determinada resposta 

em que o mesmo olha para a câmera e finge estar com sono por esperar demais uma 

conclusão do interpelado. O deboche é usado como ironia para chamar a atenção do 

telespectador, seja em perguntas de duplo sentido ou imitando personagens tipicamente em 

alusão a programas vinculados ao espetáculo, em uma das entrevistas as perguntas foram 

nomeadas de “show dos escândalos”, em referência ao programa “show do milhão” do SBT. 

 O artigo nos demonstra ainda que o CQC não pode ser definido como um formato 

jornalístico: “Se em alguns momentos ele possui alguns elementos que o aproximam de um 

formato de telejornal, quando utiliza a figura de um repórter, o não engajamento do CQC com 

os valores da profissão, torna perceptível o fato de estar distante do jornalismo. A 

objetividade, a ética e a verdade são fatores que praticamente não existem no programa”. 

Wecki (2009). 

A evolução de novas tecnologias e a possibilidade de novas fontes de informação, 

principalmente com o uso da internet, fez com que a televisão ao longo dos anos alterasse 

seus formatos tradicionais, principalmente através de hibridações, conforme chama a atenção 

o artigo “De tudo um pouco: o telejornalismo e a mistura dos gêneros” Temer (2009). Através 

da análise de conteúdo, a autora estudou os gêneros televisivos a partir de uma revisão dos 

compromissos do telejornalismo com o interesse público e seus vínculos. O estudo passou por 

estas definições de interesse público e do público no momento em que se mesclam os 

noticiosos que carregam consigo os conceitos tradicionais do jornalismo e os programas de 

notícias somados ao gênero de entretenimento.  

A observação destes programas ocorreu num período de quinze dias pela análise 

exploratória do conjunto da programação das inserções dos telejornais Jornal Hoje, Jornal 

Nacional, ambos da Rede Globo, programa Hoje em Dia, da Rede Record, e o programa 

CQC, exibido pela Rede Bandeirantes de Televisão. 

Falando especificamente do nosso objeto de estudo, o programa CQC, a autora 

entende que se trata de um produto midiático eficiente justamente por hibridizar e reformular 

matrizes narrativas, gerando este novo produto que obtém uma boa resposta junto aos 

receptores. A proximidade com o jornalismo se dá, principalmente no que se refere às 

coberturas agendadas, que em geral obedecem aos critérios de valores notícia definidos por 

Wolf (1987).  
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 O artigo nos demonstra que ainda existindo uma proximidade com o telejornalismo em 

suas temáticas e até na sua estética, a diferença fica evidente nas entrevistas que privilegiam o 

humor por meio de perguntas irreverentes e criativas, objetivando deixar os entrevistados 

encurralados, constrangidos e eventualmente irritados, conceituando o programa como de 

formato híbrido. Além disso, o distanciamento fica mais evidente na medida em que o 

jornalismo de formato tradicional se recusa a explorar o conteúdo publicitário, o CQC usa 

explicitamente seu apoio e conteúdo de merchandising, inclusive com inserções de imagem e 

logomarca dos produtos e de consumo apresentados por repórteres. 

 A “desconstrução” dos entrevistados é promovida através da revelação de seu lado 

banal e ridículo, apesar disso, o programa leva informação para o receptor, seja de forma 

direta ou indireta, e esta é insuficiente por ser um material que precisa ser compreendido por 

meio de um conhecimento, ou seja, o público do CQC já é informado previamente, já que as 

notícias foram publicadas antecipadamente em outros veículos. 

 O texto nos revela que apesar de todas as mudanças e as novas tecnologias, a busca 

por informação de qualidade ainda será acessada através dos telejornais, portanto, o 

jornalismo irá manter suas qualidades básicas, e falar em gêneros híbridos e contaminações 

entre o telejornalismo e outros programas de televisão não tem muito sentido, explica a 

autora: “os gêneros híbridos tendem a ser complementares ao telejornalismo tradicional, 

atuando como espaço para reflexão de alguns temas, de espaço para questões menores, para 

construção de personalidades midiáticas, para a prestação de serviço e eventualmente até 

mesmo para oferecimento de espécie de antessala da informação jornalística”. E ainda conclui 

que: “os gêneros híbridos servem para uma espécie de laboratório para os programas 

tradicionais, podendo os seus resultados positivos ser inseridos ou adaptados a estes gêneros 

tradicionais. Temer (2009). 

Na elaboração deste trabalho e na tentativa de compreender a produção de sentidos nas 

inserções gráficas do quadro “controle de qualidade” do programa CQC, tornou-se importante 

fazer este mapeamento de trabalhos já desenvolvidos, quase que exclusivamente sobre o 

programa em sua generalidade, pois especificamente sobre o quadro “controle de qualidade”, 

existe uma restrição de estudos, tornando esta pesquisa ainda mais relevante pelo seu 

ineditismo.  

Os trabalhos convergem para a discussão da descoberta do gênero do programa CQC, 

seria um de humor com o intuito somente de entreter, ou um programa de notícias com 

moldes dos tradicionais telejornais, ou ainda, uma junção das hipóteses anteriores, um novo 
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formato híbrido. A questão levantada é se essa hibridação ainda assim sustenta o rótulo de 

programa de jornalismo, já que as notícias são apresentadas com as características do 

programa, sarcasmo e ironia no tratamento dos assuntos. 

 O uso do humor nas entrevistas, quando tratados dos fatos já veiculados na mídia 

durante a semana, no CQC é abordado com um trato cômico, tem sua relação positiva por 

conquistar novas audiências. No entanto, essa forma de tentar aliviar questões mais 

complexas como a política através da comicidade, pode levar o telespectador a uma falsa 

realidade, distanciando-se do objetivo da notícia. 

 As entrevistas realizadas no Congresso Nacional, expõem as “faces” dos políticos 

apresentados, o repórter indaga o entrevistado, caso a resposta seja negativa, não há 

preocupação em amenizar a resposta errada, pelo contrário, esta é enfatizada com muito 

deboche e sarcasmo pelo programa, seja ele realizado pelo próprio repórter ou através da 

edição de imagens com inserções audiovisuais.  

 A hibridação de gêneros, exaustivamente citada pelos autores, é defendida em casos 

em que serve para desalienar a população que não se interessa por assuntos envolvendo a 

política do país, e ainda defender que este gênero fusionado mantém características de um 

formato jornalístico como a objetividade, parcialidade e atualidade. 

 O programa explora muito a publicidade e divulgação de produtos e serviços, rende-se 

totalmente a indústria cultural, e não poderia ser diferente, simplesmente por uma questão de 

sobrevivência do próprio programa. Por estar enquadrado dentro deste mercado capitalista e 

em direta concorrência com as notícias veiculadas na internet, o CQC leva vantagem em 

relação a alguns outros televisivos de notícia, é equiparado a um programa de notícias da web 

na televisão aberta. 

 A autorreferencialidade é discutida pelos autores estudados já citados, dentre eles, 

destaque para Juliana Guttmann. Desde sua abertura, o programa faz referências a si, o jogo 

de câmeras não usual ao telejornal tradicional, enquadramentos em plongê e trilha sonora 

agressiva em sincronia com gritos da plateia, reforçam a ideia de referencialidade. Além da 

abertura, nas matérias apresentadas é comum o repórter ser o ator principal desta matéria, 

mostrar o trabalho dos câmeras e a rotina da equipe de produção para cumprir determinada 

pauta jornalística. 
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 Alguns autores criticam negativamente o programa por querer se enquadrar como 

jornalístico, entendem que as abordagens sarcásticas dos repórteres e as inserções gráficas e 

sonoras que as vezes contradizem o que os entrevistados falam, é extremamente antiético, e 

vai de encontro aos critérios jornalísticos, como afirmou o jornalista Luciano Martins em seu 

depoimento para o videodocumentário “CQC, que programa é esse” de 2009: “Apesar de 

contarem com jornalistas na equipe de produção, eles não seguem os manuais da boa 

qualidade jornalística, são tendenciosos e não oferecem o contraditório”. 

Além das notícias que vão ao ar no CQC serem notícias já veiculadas por outros 

telejornais durante a semana, deixando assim de ter seu ineditismo que o jornalismo padrão 

exige. No entanto, em sua grande maioria, as críticas encontradas nos trabalhos pesquisados 

são positivos, pois trata-se de um programa moderno com linguagem atual, capturando uma 

grande faixa de novos telespectadores. 

 Esta revisão de estudos é um passo importante para a realização deste trabalho, para 

ter uma noção do que os estudiosos percebem e identificam de gêneros, formas discursivas e 

abordagens audiovisuais do programa. 

Após este breve mapeamento de estudos a respeito do programa CQC, partimos para 

uma elaboração do quadro teórico para nosso estudo. Para tanto recorremos a autores que 

ofereçam conceitos em torno dos quais nosso próximo capítulo possa ser construído, 

envolvendo a edição de televisão, jornalismo, humor e entretenimento. 
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3. QUADRO TEÓRICO 

 

3.1 EDIÇÃO EM TEVÊ 

Este capítulo tem por característica desenvolver uma reflexão elaborativa sobre 

conceitos dos autores que iremos tomar por empréstimo para o estudo do nosso problema de 

pesquisa, que será desenvolvido no capítulo posterior. Valemos de alguns já “consagrados”, 

que comumente estão em trabalhos de pesquisa anteriores. Posteriormente os que possuem 

ângulos diferenciados de abordagem, e em terceiro lugar aqueles que contenham uma 

pertinência direta com o nosso objeto de estudo. 

 Para tanto, estamos chamando para este capítulo alguns autores que já os citamos 

anteriormente, na medida em que eles trazem questões relativas à edição, e tem um vínculo 

conosco na medida em que também trabalharam nosso objeto de estudo, e apresentaram ideias 

sobre o mesmo e deles nos valeremos na análise deste conceito. Ao seu lado trazemos 

também uma literatura mais robusta sobre a noção de edição, por se tratar de um conceito 

chave dos propósitos que envolvem esta monografia. Os leitores notarão que este é o objetivo 

de nossa análise futura, e também que, sem esta conversa com os conceitos e seus autores será 

impossível fazê-la sobre os materiais empíricos. 

Os conceitos aqui expostos mostrarão como a técnica de edição tem a capacidade de 

transformar sentidos dentro de uma matéria jornalística, portanto, torna-se importante 

compreender o funcionamento destas possibilidades de produção de sentidos no contexto 

desta pesquisa. Antes de entrarmos nas definições do processo de edição propriamente dito, é 

preciso expor a importância da imagem na televisão e sua relevância para a construção da 

notícia, o que naturalmente está intrínseco à edição de imagens. 

Segundo Porcello (2006), a televisão é uma fusão do cinema com o rádio, usa a 

linguagem visual do cinema com a narrativa oral do rádio e o texto da imprensa. Já foi dito 

que a imagem vale por mil palavras. Não é bem assim. É preciso alertar que a imagem pode 

também encobrir o que está sendo dito pelo texto, esconder palavras que seriam fundamentais 

para a perfeita compreensão do assunto. A pausa, por exemplo, numa narração de texto, por 

alguns segundos, pode ter enorme significado. Somente a imagem, sem narração ou música de 
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fundo, por certo vai atrair a atenção do espectador para o que está sendo mostrado. Portanto, é 

o silêncio que vale muitas palavras, a imagem fala por si, isso mostrado em uma tela 

luminosa, que está sempre em constante movimento, significa muito. 

As imagens em movimento tem força monumental fazendo com que a edição 

audiovisual configure-se com a “alma do processo” da comunicação em movimento, 

especialmente no telejornalismo. Pelas enormes possibilidades de expressão das imagens, o 

cineasta russo Sergei Eisenstein certa feita afirmou que: “ a justaposição de duas cenas 

distintas, interligando-as, não significa a simples soma de duas cenas, e sim um ato de 

criação”. Com esse estímulo imersivo, somos convidados a entrar a arte da edição cinética, 

que no cinema, é definida como montagem (SQUIRRA, 2008). 

As edições realizadas no quadro “CQ” (controle de qualidade) mostram claramente a 

intencionalidade de elementos adicionais, inclusões de grafia e áudio dentro do contexto de 

uma entrevista, revelam uma nova significância, além da exposta em texto e fala do 

entrevistador. 

A imagem e texto devem ser complementares na realização de uma matéria 

jornalística para a televisão. O texto não pode falar o que a imagem já está 

mostrando, imagem e texto devem se complementar (NETO, 2009). 

 

A imagem não têm fronteiras e, mesmo com as diferenças regionais, pode ser 

compreendida por qualquer pessoa, independente da região do planeta onde esteja. As 

imagens representam um grande fator de verossimilhança dentro do telejornalismo, quanto 

maior o número de imagens que possam afirmar ou confirmar determinado fato, sempre se 

torna interessante usá-las. “Na tentativa de evitar erros, mal-entendidos, inexatidões ou 

discriminações, o jornalismo televisual tenta se utilizar de todo o poder de convencimento e 

credibilidade das imagens” (SQUIRRA, 1990, p. 57). 

A televisão possui uma linguagem que independe do conhecimento de um idioma ou 

da escrita. A imagem é o signo mais acessível à compreensão humana. A TV mostra 

e o telespectador vê: ele entende, se informa e amplia o conhecimento 

(PATERNOSTRO, 2006, p.74). 

 

A imagem da televisão causa sensação de fascínio ao espectador, estabelece um 

vínculo íntimo com os códigos visuais. No intuito de captar a atenção de seu receptor, a ela 

usa de recursos de edição. Na edição, o jornalista através de suas escolhas busca 

constantemente a proximidade com a realidade, sempre mantendo o maior grau possível de 

responsabilidade e ética, mas é sabido que a captação das imagens é uma espécie de recorte da 

realidade. O que vai definir esta aproximação mais fiel da realidade é uma série de fatores, 
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desde a cultura sócio-política do repórter até o uso de critérios de linha editorial da empresa 

para quem estiver trabalhando. 

A TV é edição, é recorte, é fragmento. O desafio de quem trabalha nela é escolher 

certo, com responsabilidade, critério, ética, e, principalmente, honestidade. A ótica 

do jornalista, cinegrafista, do fotógrafo, do diretor da empresa e dos interesses que 

ele representa sempre estarão de algum lado (PORCELLO, 2006, p.156). 

 

O Brasil adota o sistema norte-americano para edição de matérias jornalísticas, 

normalmente tem por volta de um minuto e trinta segundos, podendo variar de acordo com 

sua importância. É constituída de um off, passagem do repórter e as sonoras, onde o off é a 

gravação prévia de locução de um texto, passagem seria a aparição do repórter no vídeo, e as 

sonoras são as entrevistas captadas. Este modelo é básico usado frequentemente pelos 

telejornais do país, mas podem ocorrer exceções, não é um sistema rijo sem mudanças.  

Os locais de trabalho dentro de uma rede de televisão, e que servem para realizar a 

edição de imagens são chamadas de “ilhas de edição”.  Podem ser distribuídas em “ilhas de 

corte seco” e “ilhas compostas”, ou “linear” e “não linear”. As ilhas de corte seco ou lineares 

fazem parte do sistema antigo de edição em que a construção da matéria deveria ser feita de 

uma única vez, sem a possibilidade de alternar processos/etapas, ou seja, no momento em que 

começa a montagem, deve se manter esta sequência até o final. Já nas ilhas compostas, são 

auxiliadas por computadores, costuma-se usar recursos avançados com auxílio de softwares 

modernos de edição, possibilitando a inserção de efeitos visuais como viradas de páginas, 

fusões, mixagens e as grafias tão usadas no programa CQC. (SQUIRRA, 2000). 

A matéria após sofrer este “recorte” da edição, torna-se uma história contada, e o 

telejornal seria a sucessão destas histórias. O editor é o primeiro espectador, é para ele que o 

repórter vai contar primeiro, e sua reação ao que está sendo dito corresponderá à reação que o 

público terá diante da matéria. A decupagem é o ato de separar as melhores imagens e falas 

do que foi captado na rua, e não será possível incluir todo o material dentro da matéria, 

justamente por existir um tempo limitado como já mencionamos anteriormente. Neste 

processo mais técnico de edição, adotado do sistema norte-americano, grava-se primeiro o 

“off”, depois este som é coberto pelas imagens (PORCELLO 2006). 

Contar bem uma história é, sobretudo, bem editá-la, seja em qual for o 

suporte. Uma boa história jornalística implica em escolhas que pressupõem cortes, 

inclusões, ênfases, omissões, enfim, operações que resultam de complexas e 

sucessivas decisões em busca do tratamento e linguagem mais adequados à narrativa 

(PICCININ, 2008). 
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Segundo Squirra (2008), a edição na tevê pode ser manipulada em função de uma 

linha editorial já definida pela empresa. Em detrimento da realidade, fatos podem ser 

deturpados em benefício de grupos políticos, empresas, governos, órgãos públicos e privados, 

sendo assim, diferentemente do que o cineasta Serguei Eisenstein nos mostra, a justaposição 

de duas cenas distintas pode representar não somente um ato de criação, mas significar esta 

manipulação da realidade.  

Por isso a edição deve ser cuidadosamente estudada, exatamente por ter um grande 

poder de convencimento junto ao receptor, sobretudo em meios de comunicação massivo 

como é o caso da televisão; O autor alerta para a importância de termos plena noção de que os 

fatos podem facilmente ser manipulados, encurtados, fracionados, invertidos, tirados de seu 

contexto dentro de uma ilha de edição.  

Neto (2009), explica que o processo de edição é a montagem de áudio e vídeo de uma 

reportagem para, posteriormente, ser exibida. Para este processo, o autor afirma que no dia a 

dia depois de executada a pauta, o repórter, na maioria das vezes, envia uma fita para a 

redação contendo separadamente as entrevistas realizadas, as imagens feitas e o off gravado, 

além do texto escrito.  

Editar é uma arte. No sentido de lapidar a reportagem usando seus ingredientes 

básicos – imagem, informação e emoção – para contar uma história no tempo certo. 

O tempo certo de cada reportagem depende da importância jornalística do assunto e 

da força das imagens. O ritmo e o estilo de cada telejornal são fatores que também 

influenciam a edição de uma matéria (PATERNOSTRO, 2006, pg. 162). 

 

Editar é algo muito pessoal e depende bastante do editor. Dificilmente dois 

profissionais com o mesmo material em mãos e reportagem para ser editada, vão fazê-la igual. 

Isto não significa que uma matéria esteja certa e outra errada. São apenas edições 

diferenciadas que vão revelar a ideologia de vida de cada um (NETO 2009). 

Os jornalistas manipulam a realidade, escolhem um fato e não outros. A manipulação 

aqui mencionada não se refere ao negativismo e má-fé, e sim, uma narrativa pessoal, uma 

história recontada e agora com uma nova interpretação, portanto, manipulada.  Desde a pauta 

e seus direcionamentos, transformam um acontecimento em notícia, dando um viés próprio. 

Criam regras, selecionam as informações, contextualizam, modelam, remodelam a informação 

conforme sua importância, usam estratégias para realizar esta reconstrução da realidade. 

O processo de edição do quadro controle de “CQ” reflete a afirmação acima, na 

medida em que os profissionais envolvidos na manipulação das imagens e sons constroem a 



33 
 

mensagem através de sua cultura pessoal e tendência específica do formato daquele programa, 

eles usam a intencionalidade do uso humorístico na elucidação da notícia. Nas entrevistas 

com os políticos, a edição pode submeter o espectador a uma nova história que está sendo 

formatada, por vezes, diferente do que está sendo dito. A nova versão é contada através das 

inserções gráficas e do áudio inserido na matéria. 

Como já afirmamos anteriormente, jornalistas manipulam o real, esta “manipulação” 

pode soar como algo negativo, para um fim desonesto, antiético, mas nem sempre é assim, ou 

pelo menos não deveria ser assim. A manipulação de imagens busca revelar uma nova versão 

da história contada ao receptor. Para Farré (2004), manipular é uma ação constitutiva do 

jornalismo, é um saber-fazer dos jornalistas para um fazer-saber aos telespectadores. As 

estratégias de simulação, que fazem parte do trabalho de manipulação jornalística estão a 

serviço do enriquecimento do mundo e não só de sua malversação. 

Estes itens na edição realçam sentidos intencionais que se queira tornar evidente na 

narrativa de uma notícia. A realidade se expande com a edição de imagens aumentando o 

quadro de compreensão na medida em que se adicionam novos sentidos a ela. 

A função do editor na tevê é trabalhosa, dá pouca visibilidade ao jornalista, mas é de 

fundamental importância, pois a edição é a montagem final da reportagem que vai ao ar no 

telejornal. É nessa etapa de elaboração da matéria que fica mais clara a ação do jornalista em 

excluir e suprimir parte do material colhido, sob a ação da subjetividade. É preciso reduzir a 

complexidade do real para torná-lo inteligível em uma reportagem de tevê. A objetividade é 

um ideal a ser perseguido sempre (BARBEIRO; LIMA 2005). 

O editor deve utilizar todos os recursos audiovisuais possíveis para conseguir uma boa 

edição, mas nunca se valer deles para deturpar uma reportagem. Há também a questão da 

subjetividade, que na edição de uma matéria atua duas vezes: a primeira, com a interpretação 

dos fatos pelo repórter; a segunda, do editor, que não foi para a rua, nBão colheu as sonoras, 

não conversou com o entrevistado e não gravou o off. É um novo trabalho, e uma nova 

interpretação, logo, mais uma carga de subjetividade. Daí a importância ética da fidelidade às 

informações. 

Como explicou Piccinin (2008), o processo editorial da notícia começa pelos desafios 

de escolher o que contar, e, a partir de então, como contar. Há um novo pensamento no 

processo editorial das notícias, devido ao fato de ocorrer um período de transição entre a 
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prática jornalística tradicional, e o jornalismo moderno. "Enquanto a modernidade e sua 

associação com a razão iluminadora produziram um jornalismo comprometido com a 

transparência e a objetividade dos fatos, o novo momento vai dando os indicativos da 

relativização das verdades absolutas e, consequentemente, da própria essência do fazer 

jornalismo”.  

Os avanços tecnológicos sem dúvida alguma fez com que a televisão se adaptasse ao 

novo perfil de um espectador mais “conectado” ao mundo, onde as notícias estão disponíveis 

e muitas vezes em tempo real via rede de computadores por exemplo. Existe uma necessidade 

de agilidade, mais ainda do que em tempos que a televisão não concorria com a Internet. 

Esta nova prática revela a tendência do jornalismo tradicional estar migrando para 

uma produção de notícias cada vez mais próxima do “show”, no intuito de entreter 

ao  mesmo tempo  que informa. Nesta nova tendência, em que o tempo, a velocidade 

das notícias, fruto das acelerações tecnológicas, promove a imagem a um novo 

status na medida em que ver é compreender e, como tal, permite a compreensão no 

ritmo e “timing” do sistema atual (PICCININ, 2008). 

 

Na edição do programa CQC, dentro do “CQ”, a relação com esta velocidade atual 

fica evidente, desde sua trilha sonora que geralmente é uma música de estilo rock com ritmo 

frenético, até aos inúmeros elementos dispostos nas entrevistas do quadro, seja ele visual ou 

sonoro. Dessa forma, o editor busca de todos os recursos para captar a atenção do espectador. 

Como confirma Piccinin (2008), o uso também frequente dos recursos da arte em 

animações sofisticadas, com movimento e profundidade, fazem pensar quanto o ícone visual, 

de fato, ocupa um lugar distintivo no programa, representando a própria valoração atual do 

discurso imagético. A edição de imagens se evidencia como um reflexo das tendências 

estéticas contemporâneas, que, por seu turno, estão associadas às características desse tempo 

de transição. Neste momento de passagem, temos um híbrido de tendências e valorações. 

Dentre os estudos encontrados sobre o nosso objeto, nenhum deles elegeu o trabalho 

de edição especificamente, porém, o que mais se aproxima e traz referências com o problema 

de edição do programa CQC é o de Juliana Gutmamm (2009), que com base em recorte 

analítico de formas expressivas do audiovisual, procurou mostrar a auto reflexidade e de 

elementos de montagem expressiva.  

As manipulações gráficas, os sincretismos visuais e sonoros, os enquadramentos que 

enfatizam o processo de produção, fazendo da enunciação o próprio enunciado, são 

alguns dos dispositivos usados para a promoção de um curioso efeito de sentido, em 

que o riso e a diversão funcionam como elementos de afirmação de uma suposta 

atuação jornalística (GUTMANN, 2009). 
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A autora diz que o trabalho de edição do programa CQC, converge de maneira eficaz 

na busca pela autorreferencialidade, desde a abertura do programa, quando usa de diversos 

ângulos de enquadramento de câmeras, em que essa sobrevoa o cenário dando alusão de ser o 

próprio elemento ícone do programa, a mosca que é representada como vigilante do povo, em 

que está em todos os lugares, fortalecendo assim o papel do jornalismo, prestar serviço e 

denunciar atos errôneos de governantes políticos. A própria roupa dos âncoras
3
 fazem 

referência a espiões hollywoodianos, em que a busca e a investigação estão presentes na 

linguagem do programa, terno e gravata de cores sóbrias e óculos escuros reforçam esta ideia. 

Os recursos imagéticos são determinantes na construção da matéria e naquilo que se 

pretende contar ao telespectador, está muito presente nas formas de apresentação das notícias, 

em recursos de computação gráfica usados em imagens para tevê, nos infográficos 

continuamente sofisticados, algo que examinaremos nos capítulos seguintes, pois se torna 

necessário descrever alguns aspectos que demonstram a relevância de recursos no objetivo de 

captar a atenção do telespectador. Para tanto, nosso próximo passo será constituído de quatro 

tópicos que possuem vínculo direto com o nosso objeto de estudo: jornalismo visual, cores, 

sons e por fim a entrevista humorística. 

 

3.2 JORNALISMO VISUAL  

Atualmente as práticas jornalísticas adotam um sistema quase que irreversível, a 

inclusão de uma diagramação e tipografia visualmente agradáveis com maior legibilidade 

possível, somada à incorporação de elementos gráficos e a redução dos textos escritos, 

visando uma leitura mais rápida e fácil, no que se poderia denominar jornalismo visual. Os 

recursos usados no “CQ” servem como um portal para o espectador na abertura de sentidos e 

auxiliam na compreensão e ajudam a decodificar a informação prestada. 

No jornalismo visual as inserções gráficas não devem, e não tem essa função de 

induzir o receptor ao erro de interpretação, se faz valer de um princípio de recurso 

informacional que revela a este receptor. Deste modo, mantem a atenção do telespectador para 

atingir o nível de compreensão almejado pela produção desta informação, além é claro do 

valor estético e icônico que o jornalismo visual se presta. 

                                                           
3
 Âncora - Comunicador que comanda um programa ou uma cobertura, cabendo lhe a chamada de repórteres, 

entrevistas ao vivo ou por telefone, emissão de comentários, interligação de assuntos ou de aspectos de um 

assunto.http://introducaojornalismo.blogspot.com.br/2012/02/glossario-radio.html 
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A infografia é um dos recursos utilizados dentro do jornalismo visual. Para Clapers 

(1998), é definida como a representação sequencial de uma notícia ou informação por meio de 

gráficos, desenhos, textos, fotos ou ilustrações que se realizam de forma manual ou por meios 

informáticos. Consiste em uma linguagem informativa com autonomia própria, de cunho 

didático.  

O caráter de autonomia envolve sentido de independência em relação ao texto, com a 

necessidade de evitar a redundância e de buscar perspectivas alternativas para a interpretação 

da informação. Trazendo o conceito para o objeto de estudo, o quadro “CQ”, ela está inserida 

no texto da reportagem e busca elucidar ao telespectador fatos não revelados na resposta do 

entrevistado. 

 Esta autonomia fica clara nas inserções gráficas usadas na edição do quadro, pois de 

forma objetiva, tenta elucidar ao enunciado um reforço da informação contida na fala do 

repórter, ou de outra forma, busca por meio das inserções de grafia levar ao telespectador uma 

confirmação do que está sendo dito e em algumas situações, revelar algo que não está na fala 

do entrevistado. 

Um novo tipo de “discurso” que se estiver bem construído– mistura texto e 

ilustração em uma unidade de espaço auto- suficiente em sua capacidade de 

informar (...) A mútua complementação entre ambas linguagens – verbal e visual. A 

linguagem verbal é analítica: divide e compara, em etapas que acontecem no tempo, 

e a compreensão surge do estudo das partes e da apreensão de seus nexos. A 

linguagem visual, ao contrário, é mais sintética: pela vista se percebe uma forma 

significativa em sua globalidade (COLE,1998). 

 

O conceito permite dizer que a união das duas linguagens seria mais adequada na 

compreensão do que está sendo enunciado. Como afirmamos anteriormente, os recursos que o 

“CQ” se utiliza, aborda com eficiência as duas linguagens, ora verbal através do texto do 

repórter, ora visual com os infográficos utilizados na edição, devidamente articuladas. Para 

tanto, os recursos infográficos não devem ter uma função apenas ilustrativa em detrimento da 

principal função que é a de informar. 

Fundamentalmente, informação implica em veracidade, exatidão, claridade 

expositiva e rapidez de execução. Além disso, informação expressa em uma 

linguagem visual, de imagens, na qual as formas, os volumes, a interposição de 

planos, o ângulo de perspectiva ou de fuga, assim como os claros e os escuros – e 

não digamos a cor– constituem sua própria sintaxe. E, por último, informação 

gráfica executada, manipulada, armazenada; transmitida e reproduzida mediante 

computadores (ALONSO, 1998). 
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Neste contexto do jornalismo visual, o “CQ” explora um dos elementos audiovisuais 

mais significativos, o elemento “cor”. Em algumas aparições gráficas as cores são usadas 

determinantemente, como por exemplo no nariz de palhaço, cabeça se inflamando, martelada 

no rosto etc, a cor vermelha usada é escolhida de forma a aguçar a atenção do telespectador. 

Já em alguns casos em situações de constrangimento e negação de uma resposta do 

entrevistado, são usados congelamentos de imagens em tons cinza, causando uma sensação de 

sobriedade, levando o receptor a refletir sobre a contradição da fala do entrevistado. 

O programa CQC em geral, mas especificamente o nosso objeto de estudo “CQ” , usa 

de forma muito presente os recursos audiovisuais para incitar uma produção de sentido. Para 

Gutmann (2008), é utilizado um curioso efeito de sentido, em que o riso, a piada, a diversão 

são explorados com fins bem específicos. Não é simplesmente o humor pelo o humor, mas, 

curiosamente, como elemento de afirmação de uma atuação jornalística.  

Dialogando com Porcello (2006), este nos define que a linguagem visual é um sistema 

funcional que serve para realizar a comunicação de uma mensagem. Na televisão, que usa 

destes recursos audiovisuais para transmitir esta mensagem, a cor é um elemento que dá 

consistência à informação. Diante da importância deste elemento em nosso objeto de estudo, 

apresentaremos no próximo tópico, alguns conceitos. 

O elemento cor não poderia faltar na tentativa de instigar a curiosidade e atenção da 

audiência do programa CQC. Durante as entrevistas do quadro, todas as grafias insertadas via 

computador na tela, possuem forte apelo para as cores. Bochechas ruborizadas, nariz de 

palhaço e marretadas na cabeça são grafias que recebem um complemento de sentido com a 

cor vermelha em excesso. Veremos a seguir a relevância dessa produção de sentidos definidas 

através do elemento Cor. 

 

 

 

3.3 CORES 

 

 Na televisão, o uso deste elemento se tornou fundamental na conquista da atenção de 

espectadores e formatação de uma identidade da própria emissora. As cores usadas em suas 

logomarcas, por exemplo, em nada parecem serem escolhidas aleatoriamente, cada cor tem 
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sua significância, e objetivam um fim comum junto ao telespectador, a sua credibilidade. 

Muitas vezes conseguem atingir esse objetivo por saber que o elemento cor atua no emocional 

das pessoas. 

A cor é uma realidade sensorial da qual não se consegue fugir. Ela atua na 

emotividade das pessoas, produzindo sensações de movimento, numa dinâmica 

envolvente e compulsiva. As cores poder ser quentes ou frias e, enquanto umas dão 

sensação de proximidade, outras dão sensação de distância (FARINA, 1990, p.17). 

 

 A maioria das emissoras de televisão usam cores quentes em sua logomarca, como o 

vermelho, laranja e amarelo. A escolha é importante na transmissão de mensagens. As cores 

quentes chamam a atenção do espectador, salta aos olhos diante do vídeo, mesmo que em 

pequenos detalhes como num enfeite na roupa do repórter ou ao fundo de uma bancada de 

telejornal podem desviar a atenção de quem assiste. Consideradas cores frias, azul, cinza, 

bege dão um aspecto de “seriedade”, muito explorado nos telejornais. 

 A edição de tevê requer escolhas do responsável por esta, é preciso transformar tal fato 

em notícia e, por conseguinte, definir o que é relevante e noticiável, e para que tipo de perfil 

de espectador esta informação chegará. Para isto Farina (1990) afirma que elas servem de 

recursos técnicos que auxiliam nesta escolha, numa pesquisa realizada pelo autor, faixas 

etárias podem ser definidas. A cor vermelha corresponderia às crianças de 0 a 10 anos, laranja 

ao período entre 10 a 20 anos, amarela entre 20 a 30 anos, verde entre 30 a 40 anos, azul entre 

40 a 50 anos, lilás de 50 a 60 anos, e por fim, a cor roxa para o período acima dos 60 anos.  

O nosso mundo se tornou colorido. A maioria das superfícies que nos cercam é 

colorida. Paredes cobertas de cartazes, edifícios, vitrines, latas de legumes, cuecas, 

guarda-chuvas, revistas, fotografias, filmes, programas de TV, tudo está 

resplandecendo em technicolor. Tal modificação do mundo, se comparada com o 

cinzento do passado, não pode ser explicada apenas esteticamente. As superfícies 

que nos cercam resplandecem em cor sobretudo porque irradiam mensagens 

(FLUSSER, 1983, p. 97). 

 

Assim como outros códigos que a mídia utiliza, a própria expressão das cores pode ser 

pensada como uma estrutura que se adapta ao veículo/suporte da comunicação, aos objetivos 

e às intenções dos meios de comunicação e ao meio cultural no qual é gerada e no qual atua. 

O tempo de recepção, o alcance da informação, o suporte técnico, a velocidade das inovações 

e o estágio de solidificação são diferenças entre os veículos que impõem padrões 

diversificados para a comunicação jornalística. São também, contudo, resultados do estágio 

tecnológico e das relações culturais de cada época, de cada sociedade e da maneira como se 

produz e se recebe o jornalismo (GUIMARÃES, 2003). 
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Na linguagem audiovisual as cores assumem uma função determinante, ajudam na 

clareza da mensagem, podem isoladamente ter significado, e isso é abundantemente usado no 

quadro “CQ”, nas entrevistas com os políticos em ocasiões específicas, conforme suas 

respostas dadas as indagações dos repórteres, através dos recursos gráficos são inseridas 

bochechas avermelhadas, refletindo constrangimento, cortes e transições de frames
4
 em tons 

sóbrios que denunciam negatividade de uma resposta, são alguns destes recursos técnicos 

usados pela edição do quadro. 

Ainda segundo Guimarães (2003), as cores podem organizar; chamar atenção; 

destacar; criar planos de percepção; hierarquizar informações; direcionar a leitura, etc. Com 

essa finalidade, elas geralmente são empregadas segundo critérios comunicativos 

paradigmáticos, seguindo o padrão estabelecido no projeto gráfico do veículo. A expressão 

das cores é construída sobre a estrutura dos códigos culturais, a recepção eficiente da 

informação cromática em veículos jornalísticos depende de informações externas à própria 

cor, como a contextualização da informação, o estudo do ambiente cultural e as diretrizes e 

paradigmas que direcionam, consciente ou inconscientemente, a utilização das cores nas 

informações veiculadas. Para o autor, os sentidos das cores não se reduzem àqueles que a 

mídia insiste em injetar nelas.  

Vermelho é a cor do amor; laranja, da energia; amarelo, da alegria; verde, da 

esperança; azul, da tranquilidade; violeta, da religiosidade; preto, do luto; cinza, da 

seriedade; branco, da paz. Nem mesmo um mundo desprovido de cor seria tão 

insignificante como o dessa redução que mina aos poucos toda a nossa competência 

comunicativa diante do uso da cor. E a redução não se faz pelas vias diretas, senão 

por uma série de ações lideradas pelo uso das cores na mídia, determinadas por 

quem, muitas vezes, não tem interesse em deixar a comunicação transparente e 

acessível ao seu público consumidor (GUIMARÃES, 2003, p. 22). 

Para Dondis (2003), a cor está impregnada de informação, é uma das mais penetrantes 

experiências visuais, características que devem ser aproveitadas pelo comunicador. Uma vez 

que às cores podem ser relacionadas inúmeros significados associativos e simbólicos, sua 

aplicação oferece um vocabulário vasto e de grande utilidade para expressar e intensificar a 

função referencial da mensagem. 

Na medida em que a cor possui o poder de significação na mesma, ela aumenta a 

responsabilidade do profissional no seu exercício de informar, e é dotado de intenções, sejam 

                                                           
4
 Frame – Cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto audiovisual;foto;moldura 

http://www.dicionarioinformal.com.br/frame/ 
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elas pessoais ou profissionais, a maioria deles usam de suas especializações teóricas para 

utilização das cores no domínio de regras de composição cromática, harmonia, contraste etc. 

Piccinin (2009), nos aponta uma nova tendência da prática jornalística, de forma a 

captar cada vez mais novos espectadores, a notícia precisa estar embalada num pacote bonito, 

ou seja, a estética ganha relevância neste novo processo de fabricar fatos. Para enfrentar as 

demandas da concorrencialidade moderna, os telejornais investem no visual, tratando de 

compor elementos como cores e iluminação de forma sedutora. 

Esta nova tendência que a autora mostra, revela que as emissoras precisam estar muito 

atentas com novos recursos de edição de imagens como já expusemos, porém, os avanços 

tecnológicos não andam sozinhos. Ao lado deles, nas melhorias das imagens produzidas pela 

televisão, caminha o áudio, componente também muito explorado nas entrevistas do “CQ”, os 

efeitos gráficos são acompanhados de som. 

 

3.4   SONS 

 

A edição no jornalismo de televisão deverá ser feita, pasmem, observando primeiro as 

informações contidas no áudio. É comum se imaginar que a edição é prioritariamente 

conduzida pelas informações visuais, porém, é com o áudio que se constrói a edição de 

conteúdos de expressão no telejornalismo. (Squirra, 2000). 

O papel da linguagem sonora no quadro “CQ” de forma alguma tem função 

redundante, não é um simples acompanhamento das imagens. Elementos sonoros e imagéticos 

tomados separadamente produzem significados diferenciados. Para Rodríguez (2006), no 

contexto da linguagem audiovisual, o som não apenas enriquece imagens, mas modifica a 

percepção global do receptor. O áudio não atua em função da  mesma, e dependendo dela, 

atua como tal e, ao mesmo tempo que ela, fornecendo informação que o receptor processará 

de modo complementar em função de sua tendência natural à coerência perceptiva. 

O som é uma vibração do ar, é um signo que fornece informação ao ouvinte, mexe 

com seu sistema nervoso, cria emoção, estimula o sistema perceptivo e sensorial 

humano com a mesma força e presença das imagens. O universo sonoro é o âmbito 

no qual se produz a comunicação das sensações mais primárias (RODRÍGUEZ, 

2006). 
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Os efeitos sonoros dentro do “CQ” como sinetas, grilos, trilhas alegres e alfinetadas 

carregam consigo uma significância de sentidos que facilita a compreensão da matéria ou 

revelam um dado novo. Todos os efeitos sonoros podem fazer com que o espectador passe a 

ver ou imaginar novos elementos da narração. Na visão de David Bordwell e Kristin 

Thompson (1995), conforme a trilha sonora introduz gradualmente sons em uma cena, o 

espectador adota estes sons em uma corrente harmônica contínua. 

Assim como as próprias inserções gráficas usam do recurso de confirmação do que 

esta sendo mostrado como fator principal da matéria jornalística, os sons inseridos também 

fazem esta função. Os efeitos sonoros de sinetas, grilos e trilhas (músicas) alegres confirmam 

o que a imagem nos mostra, já o som de alfinetadas traz a contradição do que o entrevistado 

está respondendo. Estes efeitos fazem com que os telespectadores vejam ou imaginam novos 

elementos da narração. 

Como o som é mais rapidamente processado pelo espectador do que as imagens, o 

problema de crença é aumentado. Se o som não for crível rapidamente, as imagens 

perderão fidelidade, o que comprometerá o entendimento do espectador 

(DANCYGER, 2003). 

 

O conceito acima reforça a ideia de que o papel do áudio utilizado na edição assume 

importância primordial para a compreensão do telespectador, nos exemplos destas inserções 

audiovisuais que serão mostradas em nossa análise confirmaremos este conceito. 

Além da trilha sonora que permeia o programa durante a sua exibição, os quadros do 

CQC também usam trilhas separadamente, no caso do nosso objeto de estudo “CQ”, as 

músicas são insertadas para uma estimulação de sentido determinada, como por exemplo, em 

situações em que ouvimos músicas infantis remetendo ao espectador não levar a resposta do 

entrevistado com a devida seriedade da vida “adulta”. Estas músicas (trilhas) possuem papel 

fundamental na abertura de sentidos que nos referimos. Para Bordwell; Thompson (1995), a 

música enche o silêncio e proporciona à ele  uma experiência perceptiva mais completa. O 

ouvir abre a possibilidade da sincronização dos sentidos, fazendo com que um único ritmo 

tenha qualidade expressiva da unificação de imagem e som. 

No contexto da linguagem audiovisual, o som não enriquece imagens, mas modifica 

a percepção global do receptor. O áudio não atua em função da imagem e 

dependendo dela; atua como ela e ao  mesmo tempo que ela, fornecendo informação 

que o receptor processará de modo complementar em função de sua tendência 

natural à coerência perceptiva (RODRIGUEZ, 2006, p. 277). 

 

O som representa um papel essencial na narrativa audiovisual como elemento de 

organização, unificando ou separando estruturalmente sequencias visuais compostas de 
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múltiplos movimentos e mudanças do ponto de vista. Esse uso do som como instrumento 

organizador tem também uma relação muito direta com a lógica da percepção humana. 

Os estudos da linguagem sonora são recentes, segundo Noel Burch (1992), existe um 

atraso de aproximadamente dez anos nos estudos sobre o som se comparados aos estudos que 

contemplam as imagens. O autor Angel Rodríguez (2006) afirma que estes estão atrasados: 

Ainda hoje, é muito mais fácil para os estudiosos analisarem uma imagem que um som. 

Gravar e medir uma imagem está agora ao alcance de qualquer pessoa que disponha de uma 

câmera fotográfica ou de uma filmadora; já a possibilidade de fixar espectrograficamente ou 

sonograficamente um som só é possível para um grupo reduzido de especialistas que dispõe 

do material e dos conhecimentos adequados (Rodriguez, 2006). 

Porém, mesmo com este atraso nos estudos do som, e sem entrarmos em detalhamento 

técnico de análises mais profundas, temos condições de perceber o quanto é fator relevante na 

construção de conceitos de uma matéria jornalística, nos acostumamos tanto em receber as 

informações com esta união de imagem e som que atualmente seria dar um passo atrás na 

história do audiovisual não notarmos a relevância de cada item separadamente dentro de um 

contexto de narrativa jornalística. 

Na realidade nunca nos desvinculamos da atmosfera sonora, conforme nos aponta 

Squirra (2000), desde criança recebemos informações sobre o mundo através dos relatos 

maternos que se constituíam em histórias que normalmente começam por “era uma vez...”, ou 

seja, através de vozes, som. Quando crescemos passamos por situações semelhantes, em que o 

áudio sempre está presente, ao ouvirmos música, ao lermos um livro, em que imaginamos a 

história em nossa mente. Portanto, é possível assegurar que o principal conteúdo da 

experiência televisiva para o jornalista está nas informações contidas no suporte áudio. 

Imagem e áudio trabalham juntos na construção de produção de sentidos dentro do 

“CQ”, conforme demonstramos anteriormente. No próximo tópico deste trabalho 

abordaremos a entrevista humorística, e mostraremos como essa união áudio/imagem trabalha 

a favor de uma formatação de conceitos sobre o entrevistado, seja este  negativo ou positivo. 

Entenderemos sob a luz de alguns autores, como os recursos audiovisuais são determinantes 

para a caracterização de uma faceta dos atores envolvidos neste tipo de entrevista. 
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3.5  ENTREVISTA NO FORMATO HÍBRIDO (INFORMAÇÃO/HUMOR) 

 

Nas entrevistas do quadro do controle de qualidade, os políticos entrevistados são 

expostos a uma provação de sua imagem perante a sociedade. Os recursos de edição inserem 

através dos recursos gráficos, como cordas de violão quebrando, vozes e coro em background, 

martelo atingindo ao rosto do entrevistado etc, auxiliam na construção desta imagem, negativa 

ou não do entrevistado. 

Em algumas situações a contradição é revelada na medida em que a “estratégia de 

construção de uma imagem positiva e, é neste caso necessário ao político estar bem 

informado, mas não demonstra isso ao responder erroneamente quando perguntado sobre as 

questões veiculadas durante a semana de exibição do programa”. Linz e Marchezi (2009). 

O processo de entrevista do programa alia informação e humor em benefício do 

espectador, na forma de dispensar a este, a maior precisão da notícia apresentada, ou seja, o 

objetivo acaba sendo o de informar, mesmo que isso possa enfraquecer a tradicional postura 

de um jornalismo clássico e mais formal de apresentar um telejornal e dispor ao público os 

fatos pautados no programa. 

 O formato híbrido pode aproximar-se por vezes ao gênero exclusivamente de 

entretenimento, com objetivo restrito de fazer rir, corre este risco na medida em que apresenta 

uma estrutura de programa não convencional para a televisão brasileira. 

Numa classificação de entrevista, a autora define o subgênero da espetacularização, 

dentre os citados, temos o perfil do pitoresco. É definido como: Caricatura do perfil 

humano, fazem-se retratos e retratos de figuras proeminentes (em geral do mundo 

das artes, mas a onda chega ao mundo político, econômico e científico), em que se 

salienta quase que exclusivamente a fofoca, o grotesco, os traços sensacionalistas, o 

picante de acordo com os modismos sexuais (MEDINA, 2008, pg. 16). 

 

Conforme cita a autora, este subgênero da espetacularização pode ser abordado nas 

entrevistas do “CQ”, com o intuito de buscar convencer seu público do que está sendo 

exposto. Se esta abordagem é positiva para o resultado final do programa, que seria de certa 

forma a própria audiência, analisaremos posteriormente. 

As pesquisas e os estudiosos de televisão quando se atém aos formatos e gêneros de 

programas se confundem cada vez mais em defini-los específicos em função dos avanços das 

novas tecnologias e uso extensivo na busca pela informação através de outros meios 

midiáticos, principalmente da internet, onde a televisão cada vez mais tenta adaptar-se ao 

novo tipo de consumo e um novo telespectador. A nova tendência destes “tons” de discursos, 
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pendem para o hibridismo que tanto mencionamos, que singularmente falando, enquadramos 

o nosso objeto de estudo, num conceito híbrido de informação somado ao humor.  

A definição de um gênero ou formato televisivo pode ser observado pelo tom do 

discurso empregado pelo programa, ou seja, o processo de tonalização televisual tornando-se 

junto ao tempo, espaço e atores, mais um dispositivo sintático-semântico. Conforme Duarte 

(2007), este processo teria assim por tarefa a atribuição estratégica de um tom principal ao 

discurso produzido e a sua articulação com outros tons a ela correlacionados. Os tons se 

organizam de forma articulada de diferentes formas de expressão que servem ao mesmo 

tempo para veicular outros sentidos. 

O tom encontra sua forma de expressão em estruturas dissipadas de diferentes 

níveis, ligando-se aos subgêneros e formatos de harmonização de cores, formas e 

sons, ao jogo de câmeras e edição, aos registros de língua, ao guarda-roupa, cenário, 

encenação (DUARTE, 2007, pg. 48) 

 

O programa CQC em seu quadro “CQ”, possuí um “tom” bem específico, linguagem 

menos formal, inserções de perguntas de dupla sentido incitando o riso, visual moderno 

caracterizado pela inserção de óculos escuros em traje formal (terno e gravata) de seus 

integrantes. O perfil jovem já é enunciado em seus próprios repórteres que possuem idade 

condizente e linguagem coloquial cheias de gírias objetivando sua audiência, dessa forma esse 

tom já pré-estabelecido do programa assume um importante papel de poder discursivo. 

Em busca desta audiência, e de encontrar uma forma mais adequada de captar ao 

espectador, as entrevistas, inclusive as usadas no programa que têm características 

humorísticas, necessitam de uma interação dos atores. Para Goffman (2000), existe o 

princípio de reciprocidade que exige que os interagentes saibam falar e calar-se, na troca de 

olhares sua visibilidade mútua faz com que sejam simultaneamente atores e observadores. A 

tradição sociológica há muito tempo definiu a noção de interação como um sistema interativo 

que comporta um conjunto de unidades que interagem umas com as outras; um código ou um 

conjunto de regras que estruturam tanto a orientação dessas unidades quanto a própria 

interação; e finalmente um ambiente em que o sistema opera e com o qual se verificam trocas 

sistemáticas. 

O processo de entrevista é de ritualização entre indivíduos, Goffman (2000), obedece a 

uma estrutura dialógica destes rituais que está em toda a parte e pode ser observada entre dois 

transeuntes que se cruzam, onde um indivíduo dá mostras de intenção e outro faz uma 

varredura visual. Nesta conversação face a face pressupõe reguladores, aprovações, meneios 
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de cabeça, grunhidos. Este processo  o autor aborda e afirma que a audiência desempenha um 

papel importante, na medida em que os discursos proferidos por ambos, entrevistador e 

entrevistado, são lançados em voz alta como que para serem avaliados por um público real ou 

imaginário. 

As aparições dos políticos perante o público através das entrevistas do “CQ”, em 

determinadas ocasiões os expõe ao ridículo, por vezes criticadas por estudos que defendem 

que o programa dessa maneira torna-se distante aos conceitos jornalísticos que defende 

inclusive em seu regramento a premissa da ética. No entanto, Goffman (2000), afirma que não 

existe interação na qual os participantes não corram o sério risco de se ver ligeiramente 

embaraçados ou, ao contrário, o leve risco de ser ver seriamente humilhados. 

Estes conceitos tornam-se importantes para o desenvolvimento de nossa análise futura, 

pois estas reflexões teóricas abordaram temas extremamente ligados ao objeto de estudo deste 

trabalho. A relação de sentidos produzidos pela edição do quadro “CQ”, supera o simples 

objetivo de fazer graça, de provocar o riso, todas as figuras de linguagens, sejam elas, 

metáforas, catarses ou hipérboles, usadas através do audiovisual produzido pela edição de 

tevê, provocam no enunciado uma reflexão que indaga a situação adversa do cenário político 

brasileiro, mazelas sociais e governantes não habilitados a comandar o país, são 

questionamentos levantados pelo programa, análise que será discutida no capítulo adiante, a 

partir de recortes do quadro “controle de qualidade” do programa CQC. 

 

4. O QUADRO “CONTROLE DE QUALIDADE” 

 

Neste capítulo pretendemos desenvolver a análise de materiais empíricos, buscando 

respostas para o nosso problema de pesquisa, cuja questão formulada no início deste trabalho 

monográfico irá nortear a sua realização. A referida análise será feita junto ao quadro 

“Controle de Qualidade” do programa “Custe o Que Custar” exibido semanalmente desde 

2008 pela Rede Bandeirantes de Televisão. Visamos com este processo interpretativo, 

responder a formulação do nosso problema de pesquisa, ou seja, quais e como se manifestam 

os sentidos provocados nas operações das inserções gráficas e recursos audiovisuais 

produzidos através do trabalho de edição que se realiza naquele programa. 
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4.1  JUSTIFICATIVAS 

A escolha do programa CQC se deu inicialmente porque o autor deste trabalho é ,antes 

de mais nada, um espectador assíduo e admirador do formato do mesmo, e que foi muito 

discutido a partir de suas primeiras veiculações, por se tratar de um gênero televisivo 

mesclado e híbrido de um telejornal com características próximas aos de entretenimento. 

Após definido a escolha do programa, pretendíamos estudar a edição de tevê e suas 

operações, no intuito de examinar como tal processo de edição contribuiria para distorcer as 

informações por ele veiculadas. Nossa intenção era pesquisar dentro das ilhas de edição como 

estas manipulações tem o poder de inverter totalmente um fato, segundo interesses e 

motivações diferentes. Também visamos explicar como elas funcionam, sendo que, 

sabidamente esta distorção dos fatos existem nos processos de produção televisiva de modo 

geral.  

 Podemos rapidamente citar os famosos casos da eleição de 1989, onde a Rede Globo 

de Televisão manipulou as imagens de um dos debates em favor de Fernando Collor no 

embate com Lula, ou mais recentemente na última eleição presidencial de 2010 em que o 

candidato José Serra simula com o auxílio da edição de imagens da Rede Globo, uma suposta 

agressão de militantes de partido adversário, caso da bolinha de papel, onde Serra teria 

alegado ter sido atingido por um objeto maior, levando-o inclusive ao hospital para realizar 

exames de tomografia. 

No caso Collor x Lula, Marcon (2008) afirma que o marketing político foi dado ao 

Collor, na medida em que se pode criar uma imagem para um indivíduo que não se ajuste a 

sua identidade, o que levará a percepção de algo artificial, que soa falso. É o que se chama 

ajuste de imagem à identidade do candidato.  

Existe a necessidade que esta identidade do indivíduo não desminta a mesma quando 

isto ocorre, desaba toda a maquiagem de expectativas agregada ao candidato. Collor 

beneficiou-se também de uma antiga relação comercial de sua família com a Rede Globo, seu 

pai era proprietário da retransmissora da Rede Globo em Alagoas.  

A alegada amizade de Collor com o, na época, chefe do Jornalismo da Globo, 

Alberico Souza Cruz  foi determinante para a montagem realizada pela produção do Jornal 

Nacional, onde as imagens foram manipuladas com objetivo de fazer com que a população 

acreditasse que o então candidato Fernando Collor fosse vitorioso no debate contra Lula no 
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segundo turno das eleições de 89. O autor confirma: “A matéria jornalística do debate foi 

montada de modo a induzir a inadequada vantagem de Collor, ou seja, uma informação sem a 

imparcialidade jornalística transmitida no jornal televisivo de maior audiência no País”. 

(MARCON, 2008). 

No caso das manipulações de imagens ocorridas nas eleições de 2010, onde José Serra 

durante uma manifestação de seus adversários políticos, militantes do PT e do PSDB entraram 

em confronto, e na confusão o candidato José Serra teria sido agredido. Sobre o caso, o 

professor de Jornalismo Gráfico da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), José Meira 

da Rocha entrou na polêmica que ganhou a mídia nacional, sendo citado pelo renomado 

jornalista Paulo Henrique Amorim no seu site pessoal e em matérias de revistas tradicionais 

do país. 

O professor analisou as imagens que foram veiculadas no Jornal Nacional da Rede 

Globo, passando frame a frame o vídeo. Meira percebeu que na verdade aquilo não parecia 

nada com um rolo de fita que o candidato alegava ter sido atingido, e pior, o que achavam ser 

o objeto era a sombra de uma cabeça de quem acompanhava a comitiva do candidato 

sobreposta a uma grosseira inserção gráfica. Meira ainda afirmou que: “se a ação da Rede 

Globo foi de má fé, ou foi realmente um erro jornalístico, não podemos dizer, mas que nada 

atingiu o candidato no vídeo em questão, trata-se de um truque elementar na manipulação de 

vídeos” (MEIRA, 2010). 

Enfim, a edição manipuladora na televisão causa muita intriga e motivação de levar 

uma pesquisa minuciosa mais avançada, porém, torna-se inviável em função do tempo a ser 

disponibilizado para a execução deste trabalho e principalmente, por ser praticamente 

impossível obter uma confissão das emissoras de televisão nesta questão relativa a 

manipulação distorcida. 

Os interesses político-econômicos ditam regras dentro das emissoras de televisão, por 

vezes a ética é abandonada em detrimento destes, principalmente os publicitários que mantém 

os programas de televisão no ar, e que naturalmente não é explicitamente revelado ao público 

comum esta realidade, o que justifica a impossibilidade de ter uma confissão da manipulação 

distorcida. Desta forma, entendemos que uma pesquisa voltada para a análise de elementos 

produzidos pela edição televisiva e seus sentidos produzidos a um espectador específico, seria 

mais viável com as ferramentas que dispomos. 
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O quadro “Controle de Qualidade” foi o escolhido como objeto deste estudo por 

apresentar o maior número de aparições gráficas, e onde se manifesta em maior quantidade o 

trabalho de edição de imagens e sons. Dentre os quadros fixos do programa CQC, o Controle 

de Qualidade é o que apresenta um número maior de recursos audiográficos. Os deputados 

são o foco das entrevistas, e como parlamentares representantes do povo, naturalmente já 

despertam interesse público. 

Nas entrevistas com os políticos as oportunidades para o uso de metáforas e respostas 

de duplo sentido são amplamente exploradas pelos repórteres e equipe de edição do programa. 

Os deputados que o público já os reconhece por má conduta em legislaturas passadas, se 

tornam alvo de perguntas ácidas e cheias de interpretação dúbia. A exemplo disso são as 

entrevistas com o deputado Paulo Maluf (PP-SP) que é conhecido por ter usado obras 

públicas em São Paulo, na época em que foi prefeito da cidade, para superfaturar notas e 

engordar seu patrimônio particular. A edição do programa se aproveita deste passado do 

parlamentar para fazer graça. Em uma das aparições do deputado, ele aparece com os bolsos 

recheados de dinheiro, fazendo a alusão ao seu enriquecimento ilícito. 

 

 

Figura 1 - Maluf é apresentado como político que obteve riquezas com verba pública 

 

A luz de autores já relatados em nosso quadro teórico, buscaremos analisar o trabalho 

de edição em televisão. Nos levantamentos de estudos que fizemos, como exemplo, destaca-se 

a abordagem de Temer (2009) na pesquisa: “De tudo um pouco: O telejornalismo e a mistura 

dos gêneros”. Ele analisa as relações de mesclagem entre o telejornalismo e os novos gêneros 
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híbridos que surgiram na tevê brasileira. E também podemos citar Soares (2009) que analisa a 

relação entre o humor e as informações jornalísticas na sua pesquisa “Jornalismo e Humor – 

Uma análise do programa CQC”. 

Podemos constatar que dentro do gênero telejornal e humor, mais especificamente se 

referindo ao programa CQC, na sua grande maioria as abordagens existentes procuravam 

analisar as articulações entre jornalismo e humor, e principalmente, até que ponto um interfere 

no outro. Portanto, exclusivamente o trabalho de edição, em que tratassem dos recursos 

audiovisuais do quadro “controle de qualidade”, não foi encontrado nada pertinente, o que 

definitivamente eleva o grau de importância de nosso estudo aqui exposto. 

Para tanto, nossa análise trata de um olhar de espectador enquanto receptor 

diferenciado, não se tratando apenas de um ser comum que senta em frente ao televisor para 

seguir sem interesse prévio o fluxo da programação. Trata-se pelo contrário, de um receptor 

“interessado” e capaz de refletir sobre a produção de sentidos que as manipulações de edição 

proporcionam. 

Relembrando Farré (2004), sobre suas reflexões acerca do conceito de manipulação 

aqui citado, ele nos diz que não se trata de situação negativa, ou seja, manipular para um 

sentido depreciativo e mal intencionado, pois isso é uma ação constitutiva do jornalismo, é 

um saber fazer dos profissionais da área para um fazer saber do receptor.  

Este saber fazer do profissional é caracterizado pela sua própria formação pessoal 

através de sua bagagem cultural somada às práticas da ética profissional. Tem por missão 

levar até o receptor os fatos com sua maior fidelidade possível, evidentemente com o olhar 

deste profissional que revela o fato ao público.  O uso da manipulação para fazer saber do 

espectador é necessário para que o telespectador entenda o fato com a maior verossimilhança 

possível, e para isto, o jornalista usa destas manipulações objetivando o entendido, e não para 

distorcer um fato. 

O programa não será lido através de um leitor comum que o assista como já 

afirmamos, mas por um “leitor interessado”, cujo trabalho se fará visitando os textos em 

análises para localizar as pistas, marcas e dados que possam ser interpretados além de uma 

leitura comum. É sabido que “CQ” produz efeitos através de suas narrativas, mas é preciso 

mostrar como a edição faz para produzi-los e, neste caso, somente através de uma “visita” 

desta natureza chegaremos a estes resultados. 
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Não abordaremos qualquer caminho interpretativo a fim de fazer comentários lugar 

comum sobre o mesmo, mas elegeremos um caminho que reúne certo rigor e sistematização 

para estudar a estrutura do quadro “CQ”. O interesse de uma análise mais rigorosa já seria 

suficiente por não se tratar de um leitor comum, E sendo assim, buscamos  referências de 

leituras mais abalizadas como ponto de apoio para o trabalho de interpretação do objeto de 

estudo. 

O trabalho se faz tomando como referências metodologias qualitativas, pois as 

mesmas contribuem para estudar de outros modos, que não apenas os meios estatísticos, 

assuntos e temas complexos. Assim nosso objeto, o quadro controle de qualidade do CQC, 

requer métodos mais elaborados para dar conta da mensagem que se quer transmitir. Para 

justificar nossas escolhas, tomamos de suporte a afirmação abaixo, quando explica a 

contribuição da metodologia da pesquisa qualitativa. 

Diversas abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a prática 

da pesquisa qualitativa. Os pontos de vista subjetivos constituem um primeiro ponto 

de partida. A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações 

sociais devido à pluralização das esferas da vida (FLICK, 2009). 

 

No âmbito desta pesquisa qualitativa, lançamos mão da técnica de análise de 

discursos, e para tanto nos valemos da noção definida por Orlandi (2007) sobre este conceito. 

A análise de Discurso trata do discurso em si, que é a palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. Na 

Análise de Discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história. Esta técnica da pesquisa qualitativa, análise de discurso, concebe a 

linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. 

Essa mediação, que é o Discurso, torna possível tanto a permanência e a 

continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em 

que ele vive. Não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a 

língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, considerando a 

produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja 

enquanto membros de uma determinada forma de sociedade (ORLANDI, 2007, p. 

15). 

 

Certamente outros conceitos poderiam estar aqui citados, especialmente voltados para 

a análise de discursos das mídias. Entretanto, nos fixamos neste aqui exposto pelas seguintes 

razões: 

Em primeiro lugar, nosso objeto de análise tem como matéria prima manifestações de 

linguagens, ou seja, trata-se de uma produção de certo tipo de discurso que reúne várias 

formas destas linguagens (impresso, estético, visual, gestual etc), que são acionadas no 

contexto da produção midiática televisiva.  
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 Em segundo lugar, os discursos aqui em análise estão situados em determinado 

campo, no caso, o campo das mídias, que a seu modo reúne características que lhe são 

específicas, e são estas que nosso trabalho interpretativo procura descrever, chamando a 

atenção para os sentidos produzidos por esta produção de edição televisiva. Vemos com esta 

uma relação entre a proposta de nossa pesquisa, especialmente na sua metodologia, com o 

conceito oferecido por Orlandi. 

Como terceira justificativa, entendemos também que não se pode analisar o discurso 

como algo abstrato, mas como um relato devidamente situado. Estes, de modo geral, 

pertencem a diferentes práticas institucionais – educação, religião, esporte, política. E no caso 

aqui em estudo, trata-se também do discurso que é feito no âmbito da instituição televisiva. 

Faz suas características em termos técnicos, de linguagens, de edições que, a cada emissão 

produzem sentidos, entendemos que somente uma leitura sistemática poderá ensejar os  ali 

contidos, e certamente não é algo que virá do leitor comum. 

Com isso não estamos dizendo que o leitor comum não tenha a capacidade de decifrar 

objeto de nossa análise, mas o que desejamos é insistir para o fato de que esta decodificação 

apurada, como a de um leitor interessado, permitirá a identificação de elementos signicos que 

não se revelariam de outra forma. 

Além do exposto, um esclarecimento adicional: ao escolher a análise de discurso como 

técnica de trabalho, não quer dizer que estamos optando por procedimentos formais, 

linguísticos conforme a tradição deste tipo de análise. Tratando de uma monografia de 

graduação, é um primeiro exercício, talvez superficial, panorâmico, que fazemos sobre o 

funcionamento de um quadro de um determinado programa televisivo, à luz desta técnica, e 

assim tomamos a análise de discurso como uma motivação, e certamente irá nos acompanhar 

em outros trabalhos, sendo este o primeiro passo. Sabemos deste desafio, mas procuramos nos 

aproximar desta técnica dentro de um contexto possível e inerente a um trabalho de conclusão 

de curso de graduação. 

Considerando que nossos materiais de análise são complexos, de linguagens híbridas, 

fazemos algumas aproximações destas técnicas tentando articulá-las com o conceito de edição 

de tevê. Se a edição é fragmentar, selecionar, recortar, organizar, o que faço aqui é descrever a 

edição do quadro do CQC para mostrar como ela foi elaborada para produzir sentidos. 
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Significa dizer para dar conta desse tipo de análise mais complexa, é preciso articular 

ao mesmo tempo a contribuição de técnicas que priorizem a história, a documentação, os 

arquivos, as literaturas consagradas, a estética, as audiovisualidades, processos 

observacionais, e sobretudo, a sensibilidade para a reconstituição do quadro. 

O espectador do programa CQC não é um espectador qualquer, Fabia Dejavite 

jornalista e autora do livro Infotenimento
5
, em entrevista para o videodocumentário “CQC – 

que programa é esse” de 2009, comentou que este tipo de programa, e particularmente seu 

receptor. Ela entende que o receptor é um telespectador inteligente que busca a informação 

em outros meios como jornais e sites da internet. Para tanto a informação explorada nele serve 

como uma espécie de sala de discussão do que já foi anteriormente anunciado por outras 

fontes de informação, ou seja, o espectador do CQC é inteligente e já possui a informação 

prévia, apenas discutirá os assuntos explorados pelo programa. 

Como afirmou Dejavite, o espectador do CQC já possui um conhecimento prévio de 

assuntos gerais, é um intelectualizado, naturalmente a exigência de uma análise mais profunda 

igualmente exige do pesquisador ou espectador “interessado”, um nível de conhecimento 

superior, sobretudo no processo do trabalho de olhar de outra maneira que não o leitor 

comum, o objeto de estudo desta pesquisa. Portanto, a complexidade do objeto impõe a 

mediação de técnicas que nos ajudem a descrevê-lo com mais profundidade, em função das 

características que se apresenta este tipo de programa televisivo. 

Para a análise dele, a partir de uma observação qualitativa e ao mesmo tempo 

interpretativa, fizemos um recorte do quadro “CQ” no período de abril de 2011 a outubro de 

2011, totalizando 12 programas. Dentro destes, foram captadas as aparições audiovisuais mais 

recorrentes. Foi escolhido este período porque o quadro não está presente em todas as edições 

do programa, e para dar uma sequencialidade periódica dos recortes foi encontrado neste 

período uma média de dois programas por mês numa mesma sequencia. Nos últimos 

programas o quadro não tem aparecido dentro de seu roteiro. Por vezes o quadro “CQC no 

Congresso” ou “Política” tem feito o papel do “CQ” fazendo perguntas aos parlamentares.  

Dentre seus quadros, o “controle de qualidade” é o que mais aborda o tema da edição 

de tevê, é o que causa mais polêmica por entrevistar políticos e normalmente, usar de recursos 

                                                           
5
 Chamada por muitos de jornalismo de espetáculo, a informação com o entretenimento foi denominada pela 

autora Fabia Dejavite de INFOtenimento, é a soma de informação mais entretenimento no 

jornalismo.http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/0/artigo202394-1.asp 
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que contrariam o que está sendo respondido pelo entrevistado, diferentemente de programas 

tradicionais de telejornal que não se manifestam dessa forma. Para tanto, os recursos de 

edição são explorados constantemente, recursos discursivos como orelhas de burro para uma 

resposta negativa ou gotas de suor no rosto do entrevistado caracterizando uma situação 

constrangedora são alguns usados. Os dois recursos de edição citados são inserções 

videográficas no momento das entrevistas com os políticos, são códigos para despertar 

sentido no telespectador, sejam eles para reforçar ou dar outro significado para o que está 

sendo dito pelo repórter ou entrevistado. 

A evolução dos recursos tecnológicos ocorrida no decorrer dos últimos anos, 

principalmente no século XX, transformou e fez com que os meios de comunicação se 

adaptassem na busca de novos espectadores e até mesmo não perdessem o que já tinham 

conquistado de audiência, para tanto, os programas televisivos buscaram novos formatos e 

gêneros no intuito de buscar esta audiência. O programa CQC da rede bandeirantes de 

televisão ganha relevância neste sentido, na medida em que chega ao país com uma 

abordagem diferenciada dos já tradicionais programas de telejornalismo veiculados no Brasil. 

O CQC trouxe somado ao jeito tradicional de fazer jornalismo com uma boa dose de 

humor e uso de uma linguagem menos formal, a pretensão de aproximar o público não 

habitual do telejornal, aquele mais conservador. No objetivo de captar esse espectador e 

principalmente, que este torne-se um ouvinte interessado e capaz de produzir reflexões sobre 

os temas abordados no programa que este formato ainda não apresentado ao público brasileiro 

se manifesta. 

Usando, pois, desta condição de espectador “interessado”, e não como um simples 

observador, procuramos descrever e compreender como o uso dos recursos audiovisuais do 

nosso objeto de estudo, o quadro “controle de qualidade” do CQC, produz interesse no 

imaginário do receptor, quais recursos gráficos e que efeitos são produzidos através de nossa 

análise. 

 

4.2  UMA BREVE DESCRIÇÃO HISTÓRICA DO PROGRAMA CUSTE O QUE 

CUSTAR 

 



54 
 

Faremos esta descrição para expor a importância do quadro objeto de estudo dentro 

dos moldes apresentados pelo programa. O CQC (Custe o Que Custar) surgiu para o Brasil no 

ano de 2008, o programa é um formato importado da Argentina, lá o Caiga Quien Caiga está 

no ar desde 1995.  

O gênero híbrido de informar e entreter desde o princípio causou desconforto aos mais 

tradicionais que exigem do telejornal um formato mais duro e com preceitos e moldes dos 

antigos telejornais que não permitem a inserção de humor dentro de seu contexto.  

O jornalista do site Observatório de Imprensa, Luciano Martins, em entrevista dada no 

vídeo documentário “CQC - Que programa é esse?” (2009); quando questionado sobre o 

entretenimento a favor do jornalismo disse que o termo infoteiment é um termo que os 

americanos inventaram tamanha era a preocupação dos jornalistas na mistura de uma prática 

jornalística tradicional com o humor e sua finalidade única de entreter, portanto, foi dada uma 

nomenclatura para este novo formato, que segundo Martins, nada tem a ver com jornalismo. 

 José Arbex Junior, jornalista e autor do livro Showrnarlismo, é outro profissional que 

sente este desconforto da hibridação das práticas jornalísticas com a graça e descontração que 

o CQC conduz seu programa. O autor afirma que é uma linha perigosa e inaceitável essa 

mistura de tradições, o compromisso e busca da verdade do jornalismo é um conceito 

iluminista
6
 e não pode ser confundido com os conceitos do show, do espetáculo e do 

entretenimento. “CQC - Que programa é esse?” (2009). 

A irreverência, acidez e humor inteligente do CQC aos poucos foi ganhando mais 

adeptos, e atualmente o formato do programa foi exportado para mais de sete países. No 

Brasil o telejornal bem humorado importado em parceria com a produtora argentina Eyeworks 

Cuatro Cabezas e a Rede Bandeirantes de Televisão, é exibido semanalmente nas noites de 

segunda-feira às 22h15min e tem reprise aos sábados às 23h50min. O Programa que neste ano 

completou 5 anos e 200 edições, possui um índice de audiência variável e sazonal, muda 

periodicamente,  registrada para o CQC e varia entre 6,5 e 8 pontos percentuais
7
, disputando 

posição com a poderosa Rede Globo de Televisão.  

                                                           
6
 Iluminista - O iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, 

que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a 

emancipação.O centro das ideias e pensadores Iluministas foi a cidade de Paris 

.http://www.infoescola.com/historia/iluminismo/ 
7
 Índice de Audiência (%) - TV - O índice de audiência percentual representa a porcentagem do total de 

indivíduos ou de domicílios que assistiram a qualquer um canal de televisão em determinado período de tempo. 
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O programa faz um resumo semanal das notícias já veiculadas em outras mídias. Uma 

das características fortes dele é a capacidade e liberdade de seus repórteres indagarem os 

entrevistados com perguntas não corriqueiramente aceitas por telejornais tradicionais, de outra 

forma, fazer perguntas que o povo gostaria de fazer e a mídia tradicional não tem liberdade 

para fazê-las. 

É formado por três apresentadores e mais cinco repórteres, com destaque para o 

apresentador e âncora do programa, o jornalista Marcelo Tas que ficou conhecido na década 

de 80 por representar o personagem Ernesto Varela, repórter que ironizava personalidades 

com perguntas desconcertantes. Foi ator, diretor e roteirista das séries Rá-Tim-Bum e Castelo 

Rá-Tim-Bum. Escreveu para o jornal Folha de S. Paulo, o Estado de S. Paulo, revista Trip e 

Isto É, coordenador de criação do Telecurso da Fundação Roberto Marinho, dentre outras 

atividades ligadas à televisão. 

A logomarca do programa é representada por um inseto, a mosca é alusiva a 

capacidade que os repórteres possuem de penetrar em quase todos os ambientes. Reforça 

ainda mais a intencionalidade do CQC em se tornar os olhos do cidadão, aquele que está em 

constante vigília aos políticos em benefício da sociedade. Na abertura a mosca sobrevoa o 

cenário em cortes bruscos num jogo de câmeras e com o auxílio de uma trilha sonora frenética 

que dá movimento e um contexto moderno ao programa. 

 

Figura 2 – Seqüencia de planos que a mosca sobrevoa – jogo de câmeras nas duas extremidades da bancada 

revelam movimento frenético na abertura do CQC 

 

Os assuntos mais comuns nas pautas do programa tratam de fatos políticos, artísticos e 

esportivos, no geral ocorridos na semana. Frente a esse fator inovador de falar sério das 

notícias que ocorreram durante este período e falar ironicamente para chamar a atenção do 

espectador, classifica-se dessa forma o programa em uma nova categoria, o telejornalismo 

humorístico, ele pioneiro e principal representante nessa mais recente vertente de jornalismo 

televisivo. 
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Nossas observações sobre o programa nos permitiram enquadrar o CQC nesta nova 

categoria diferenciada de jornalismo: o telejornalismo humorístico. Este formato que ele nos 

traz, é caracterizado por levar ao público um resumo semanal de notícias que se utiliza do 

humor para fazer jornalismo. Pode sem dúvida se enquadrar como programa jornalístico 

porque se utiliza de fundamentos das práticas jornalísticas desde a pauta até a edição. Tem na 

sua equipe de produção e apresentação jornalistas graduados. E também é humorístico porque 

possui uma linguagem dessa natureza, quando satiriza e usa todos os recursos audiovisuais no 

objetivo de fazer rir. O CQC toma pra si a confecção do riso ao mesmo tempo, informa e 

convida o espectador a discutir e tirar suas próprias conclusões sobre os assuntos levados em 

pauta.  

Essa categoria, por seu caráter essencialmente informal, juntamente com a utilização 

correta e massiva das novas mídias, faz com que as informações possam atingir com mais 

facilidade um número maior de espectadores, aproximando fatos relevantes da sociedade e 

contribuindo assim para que seu valor de uso seja ainda maior. 

 

 

4.3 A ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

            Neste item mostraremos como o programa CQC é estruturado, a quantidade e duração 

dos blocos, quadros que fazem parte do roteiro, quais as temáticas, a publicidade inserida 

dentro do decorrer do mesmo e não somente nos intervalos. O formato como já mencionamos 

anteriormente é híbrido, jornalismo somado ao humor. 

O programa total dispõe de tempo médio de uma hora e quarenta minutos, e três 

intervalos de sete minutos, lembrando que as propagandas e inserções publicitárias se 

encaixam entre as matérias, e normalmente os próprios apresentadores fazem parte do anúncio 

publicitário, atuando como atores e reforçando uma ideia de autor-referencialidade do 

programa. 

 No decorrer do programa, um total de doze anunciantes se revezam entre aberturas e 

encerramentos de cada matéria jornalística. Podemos destacar como principais parceiros 

publicitários as empresas: Pepsi, Banco Santander, Gillette, Renault e Kaiser. O CQC 

atualmente possui esta estrutura que acabamos de mencionar, porém, nos dedicaremos a 
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estrutura precedente que se manifestava em 2011, período da coleta do material que servirá 

para nossa análise.  

Na parte que segue, iremos fazer um breve relato do roteiro do programa, apenas para 

expor a sequencia e a dinâmica que o CQC imprime aos telespectadores. Serão realizadas as 

descrições dos diálogos entre entrevistadores e entrevistados, chamando atenção para algumas 

marcas que caracterizam o processo de edição sobre as falas, e que se passam, evidentemente, 

no âmbito dos diálogos estabelecidos entre eles.  

Primeiro bloco – Abertura do programa e a entrada dos apresentadores, o âncora 

Marcelo Tas apresenta os outros dois apresentadores Marco Luque e Oscar Filho. São 

chamadas as matérias que serão apresentadas logo na sequencia do programa. Os temas mais 

comuns giram em torno de celebridades, esporte e política. Matérias sobre o time campeão do 

campeonato brasileiro de futebol, a reeleição do presidente Barack Obama, o show do cantor 

Roberto Carlos, além dos quadros fixos do programa são anunciados na abertura deste bloco. 

Em média o primeiro bloco possui cinco matérias de aproximadamente sete minutos cada. Na 

abertura e encerramento de cada uma há intervenções publicitárias de vinte segundos. O bloco 

dura em torno de uma hora. 

Segundo bloco – O programa retorna do intervalo na bancada de apresentadores que 

anunciam as próximas matérias. Mais quatro assuntos são apresentados com o mesmo tempo 

médio de sete minutos, e mais dois quadros fixos com média de cinco minutos. Por fim, é 

iniciado o quadro de maior audiência do programa, o TOP FIVE, que mostra os erros de 

gravações de outros programas televisivos ocorridos durante a semana. Falhas técnicas de um 

microfone que não funciona em determinada entrevista, uma entrada ao vivo que pega o 

repórter desprevenido ou uma dentadura que cai da boca do apresentador são exemplos de 

situações que compõem o quadro. 

Terceiro bloco – Um bloco mais curto que serve para dar continuidade ao quadro TOP 

FIVE iniciado no anterior e tem média de quinze minutos. 

Bloco de encerramento – Apenas para despedida do público e anúncio da próxima 

atração da emissora, tem tempo médio de um minuto e meio. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DO QUADRO CONTROLE DE QUALIDADE 

 

O quadro objeto de nosso estudo é o de entrevistas do programa CQC e tem duração 

média de oito minutos, representando 8% do total do programa. As entrevistas que sempre são 

realizadas nas dependências do Congresso Nacional tem caráter informativo com pitadas de 

humor, objetivam revelar se os governantes estão bem informados sobre assuntos do 

cotidiano do povo brasileiro. As situações por vezes tornam-se constrangedoras para o 

entrevistado, pois a intenção do repórter é justamente revelar o descaso e não conhecimento 

dos assuntos levantados pelo repórter. 

O quadro procura desenvolver e despertar uma atitude crítica nos espectadores, 

principalmente àqueles que não costumam procurar na mídia impressa fatos sobre o tema. O 

uso das intervenções gráficas funcionam como dispositivo de abertura de sentidos, com o 

recurso da edição é sugerido ao espectador um sentido que não está explícito no que diz o 

repórter, mas sim através das grafias, legendas e sons. No período do recorte dos programas, 

ou seja, de abril 2011 a outubro 2011, os apresentadores titulares eram os repórteres Mônica 

Iozzi e Danilo Gentilli. 

Linz e Marchezi (2009), no seu artigo sobre os estudos da construção das faces, 

demonstram que logo na abertura do quadro se expõe uma imagem negativada do político. O 

repórter em sua fala na cabeça da matéria 
8
afirma para os espectadores que: um bom 

representante do povo necessita estar bem informado, afinal de contas, para tomar decisões 

que afetarão a sociedade, é necessário estar atento aos fatos relevantes que acontecem ao seu 

redor. Além disso, o repórter vai para as ruas questionando a população se acha importante 

que seu representante se mantenha informado, é evidente que a resposta será positiva, 

fortalecendo assim a negativa imagem já estabelecida na edição do programa em que os 

políticos não estão de acordo com o que os cidadãos almejam. Esta forma produtiva do 

quadro, segundo as autoras, serve de mola propulsora para que determinados efeitos 

discursivos sejam produzidos. 

Para ajudar o telespectador em sua análise e tirar suas próprias conclusões sobre o que 

a entrevista está tratando, também na abertura do quadro, o entrevistador deixa claro sobre o 

                                                           
8
 Cabeça - A primeira frase quase sempre é uma manchete, uma frase afirmativa. A segunda explica a afirmação 

e introduz o assunto. http://jornal.metodista.br/tele/manual/reportagem.htm 
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assunto que está se referindo, normalmente um assunto que foi destaque durante a semana nos 

principais veículos de comunicação. 

O quadro de certa maneira ajuda a reforçar o descompromisso que os políticos têm 

perante a sociedade, através da confirmação da opinião popular de que eles não estão bem 

informados e nas afirmações dos próprios políticos. No entanto não podemos deixar de 

comentar que estas conclusões partem de uma fração de políticos, de uma amostragem de 

deputados e senadores abordados nas entrevistas, não refletindo o conhecimento de todos os 

parlamentares. 

Através dos recortes captados do nosso objeto de estudo será possível compreender a 

regularidade e função de determinadas marcas textuais audiovisuais ao longo do conjunto. O 

quadro a seguir destaca quais inserções audiovisuais foram mais frequentes em cada edição 

dos doze programas do corpus do nosso objeto de estudo, as intervenções mais recorrentes 

serão destacadas nas descrições que faremos logo após a apresentação deste quadro. 

 

Quadro 1 – Aparições audiovisuais por programa 

 

 

O quadro acima representa as aparições dos efeitos audiográficos durante o período 

escolhido para o nosso corpus. Dentro dos recortes com datas entre 11/04 e 10/10, 
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selecionamos doze inserções de caráter sonoro e visual. Foi descrito qual a quantidade de 

aparições dentro de cada edição do programa.  

Os efeitos com a cor da letra em preto representam os insertes imagéticos, e as de cor 

vermelha os efeitos sonoros. O efeito de maior frequência dentro do nosso corpus é a "trilha 

sonora de música alegre", seguidos do "som de sineta" e "som de alfinetada" como demonstra 

o quadro. Optamos por incluir as doze aparições dentro de nossa descrição, pois entendemos 

ser relevante decodificar os efeitos de cada um dos capturados na sua produção de sentido. 

 

4.5  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO “CONTROLE DE QUALIDADE”  

 

Conforme já foi dito, este capítulo irá analisar o nosso objeto de estudo para responder 

a pergunta problema – “Como e que sentidos são produzidos, através da edição de tevê, nas 

intervenções audiovisuais do quadro Controle de Qualidade do programa CQC”? 

Para entendermos e termos condições de indicar soluções para o questionamento 

levantado, é necessária uma descrição e estudo das edições que fazem parte do corpus deste 

trabalho. Assim passaremos uma a uma das doze edições e mencionaremos pelo menos uma 

inserção audiográfica de cada programa, e destaque ilustrativo do frame que apresenta esta 

inserção e servirá de ferramenta para esta análise. 

 A descrição das edições facilitará a compreensão dos efeitos de sentidos produzidos 

tanto pelo texto do repórter nas entrevistas, como e, principalmente, na análise dos insertos 

audiovisuais. Na planilha de aparições acima, mostramos no decorrer destes doze programas 

quais foram os elementos de análise que apareceram com maior frequência nas edições 

recortadas que serão expostas em nossa descrição. Procurou-se descrever o quadro na 

sequência já pré-definida pelo próprio vídeo captado, ou seja, na medida em que íamos 

assistindo os vídeos a descrição era realizada na mesma sucessão.  

 

4.5.1 CONTROLE DE QUALIDADE (11/04); NOSSOS POLÍTICOS SÃO 

PERNA DE PAU, CARA DE PAU OU ESTÃO EM DIA COM OS 

DEVERES DA NAÇÃO? 

Nesta edição o efeito sonoro se destaca em dois momentos: com o som de sineta que 

faz alusão às respostas corretas dos alunos, e som de grasnar (som emitido por patos e/ou 

marrecos ) que tem objetivo cômico e de deboche nas respostas erradas dos deputados, o que 

será ilustrado logo a seguir. 
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O repórter Felipe Andreoli abre o quadro “CQ” levantando uma dúvida, se os políticos 

estão cientes das informações que foram manchetes nos principais noticiários da semana. Ao 

público é explicado o assunto a ser abordado aos parlamentares, o primeiro é sobre os casos 

de dengue no país e o ressurgimento da dengue tipo 4. A pergunta foi simples e direta: “Qual 

o nome do mosquito que transmite a dengue”? Dos cinco questionados, apenas um soube a 

resposta correta que seria Aedes Aegypti. O deputado Paulinho da Força (PDT-SP) responde 

de maneira incorreta e de forma a sugerir uma dupla interpretação, o que evidentemente o 

repórter não deixaria passar em branco e fazer um deboche da resposta incorreta. 

Andreoli: “Qual o nome do mosquito da dengue”? 

Paulinho: “É édis egípcio”. 

Andreoli: “Egípcio seria correto se o mosquito viesse lá do Egito  deputado”. 

 O deboche tomou uma significância maior com a inclusão de efeitos sonoros de 

gargalhadas, música alegre com temas infantis e som de um pato ou marreco que ironiza a 

resposta infundada do governante. 

 

               Figura 3 - Paulinho da Força responde que o mosquito é Egípcio 

O segundo questionamento foi sobre o julgamento pelo conselho de ética do 

parlamento da Deputada Jaqueline Roriz, votação que poderia afastar a parlamentar de sua 

legislatura, e qual seria o nome da referida deputada. O repórter encontra o deputado Paulo 

Wagner (PV-RN) nos corredores da câmara: 
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Andreoli: “Eu gostaria de saber o que o senhor está achando do desempenho do 

recém formado conselho de ética da câmara”? 

Paulo: “É muito difícil meu filho, ter que julgar um colega é tarefa complicada”. 

Andreoli: “E qual é o primeiro colega deputado que foi processado”? 

Paulo: “Estão falando aí que é o Bolsonaro”. 

Enquanto o deputado respondia que era muito difícil ter que julgar um colega, ouve-se 

ao fundo uma música triste com efeitos sonoros de choro e lamentações de pessoas, fazendo o 

público pensar que a “choradeira” do deputado não tem lógica.   

O terceiro assunto foi sobre o novo partido criado pelo prefeito paulista Gilberto 

Kassab, o partido PSD (Partido Social Democrático). O repórter Felipe Andreoli interpela os 

políticos: “Qual é o significado da sigla do partido PSD”? Novamente apenas um dos cinco 

parlamentares inquiridos acertou o significado da sigla. O quarto e último assunto foi sobre a 

visita ao Brasil do presidente americano Barak Obama, e sobre o seu substituto na cadeira da 

presidência.  

Andreoli pergunta aos deputados: “Qual a importância desta primeira visita do 

presidente norte americano ao Brasil”? Todos falam bastante e dizem que é importante essa 

relação Brasil/EUA, mas a pergunta principal que Andreoli queria fazer era outra: 

Andreoli: “Qual é o nome do vice-presidente dos EUA”?  

Mauro Benevides (PMDB-CE): “Eu só sei o do Obama e olhe lá”! 

O deputado Paulo Maluf (PP-SP), foi o único dentre os seis políticos abordados pelo 

repórter que respondeu corretamente, Joe Biden. 

Ao ser questionado sobre o significado da sigla do PSD, o deputado Protógenes 

Queiroz (Pc do B-SP) responde corretamente a pergunta do repórter, o que é reforçado com 

uma inserção sonora de sineta escolar, usada também como forma de deboche, pois deveria 

ser uma pergunta simples de um parlamentar responder. 
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      Figura 4– Neste frame é emitido um sinal sonoro de uma sineta em confirmação a resposta correta 

 

Na mesma edição do programa, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) é abordado pela 

equipe do CQC: 

Andreoli: “Olá deputado, tudo bem”? 

Maluf: “Tá tudo bem”! 

Andreoli: “Depois que caçaram o projeto ficha limpa, deve estar tudo bem mesmo 

não é deputado”? 

 O parlamentar possui inúmeros processos por apropriação indevida de verba pública, 

sob o questionamento do repórter o deputado enumera suas obras realizadas no período em 

que estava à frente da prefeitura de São Paulo:  

Maluf: “Eu fiz túneis, viadutos, pontes, estradas, escolas, hospitais...” 

Andreoli: “Superfaturamento”! 

O repórter interrompe a sequência do deputado e inclui a palavra “superfaturamento” 

destas mesmas obras, e a inserção gráfica do soco no rosto de Maluf serve como uma espécie 

de vontade alheia, em que o cidadão lesado se apropria da manifestação do programa para se 

vingar de má administração do governante. 
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            Figura 5 - Soco no deputado reforça a ideia de “vingança” do cidadão lesado 

 

Este sentimento de certa vingança que percebemos em algumas inserções 

audiovisuais, onde o cidadão se põe no lugar do repórter ou do personagem inserido no 

contexto, no intuito de atingir o entrevistado, podemos dizer que se trata de um sentimento de 

catarse, explicado pelo jornalista, autor e professor José Arbex Junior através do 

documentário “CQC – Que programa é esse” (2009): “a sensação de catarse que envolve a 

edição do programa CQC, é um sentimento de compensação por algo que está sendo realizado 

que não foi você quem realizou, mas quando se vê outrem realizando, sente-se satisfeito, 

compensado”. 

Pode-se também admitir que o programa através de seus diferentes entrevistadores se 

constitui justamente na instância que faz a mediação do gesto aludido ao cidadão, desferindo 

na direção do entrevistado. Isso significa dizer que o programa não somente pergunta, 

humoriza, debocha, mas também age impondo no mesmo momento, derrotas que certamente 

não ocorrem na vida real do político.  

 

4.5.2 CONTROLE DE QUALIDADE (18/04); QUEM É O PRESIDENTE 

DA CHINA?  

 

Foi ao ar o quadro apresentado pela repórter Monica Iozzi que abre a matéria falando 

sobre a primeira visita internacional da presidente Dilma Roussef ao país chinês, e tinha por 
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objetivo a aproximação comercial entre os dois países. A China pode se tornar a maior 

potência comercial do mundo em poucos anos, sabendo desta importância, a repórter pergunta 

aos deputados qual o nome do presidente do país oriental.  

O deputado Romário (PSB-RJ) não escapou da repórter que afirmou que o parlamentar 

ex-jogador de futebol já havia jogado na China, portanto, deveria ter um maior conhecimento 

do país asiático. 

Monica: “Romário, qual é o nome do presidente da China”? 

Romário: “Não faço a mínima ideia”. 

Monica: “Pelo menos foi honesto, o que já é um diferencial por aqui”. 

Logo em seguida Monica Iozzi questiona o deputado Vinicius Gurgel (PRTB – AP), 

este na intenção de caracterizar uma imagem, tenta construir uma face que não seria a 

verdadeira diante das câmeras. O parlamentar pede para a repórter fazer a pergunta fora do ar 

com as câmeras desligadas, para que este responda corretamente logo após.  

Monica: “Quer que eu sopre a pergunta antes só porque você é novo na casa”? 

Gurgel: “Mais ou menos, pra eu não ficar feio no meu Estado”. 

Monica: “Não, deputado, não vai dar certo isso”. 

Sobre a construção face a face Linz e Marquezi (2009), lembra que “as estratégias de 

construção de faces são utilizadas pelos políticos quando se encontram em situações de 

confronto”. Com a finalidade de proteger sua própria face, o parlamentar tenta convencer a 

repórter a dar a resposta antecipadamente, no intuito de não ter sua imagem exposta 

negativamente perante seus eleitores. Na intervenção do trabalho de edição, é incluso um 

efeito sonoro de melancolia, somados a sons de choro, supondo que este gesto gere 

manifestação de graça sobre as lamentações do deputado. Em que medida o gesto alude a uma 

dupla hesitação caracterizada por gestos faciais e manuais. 
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         Figura 6– Inserção de trilha sonora triste para gerar efeito de piedade do deputado 

 

As trilhas sonoras que fazem parte da edição do programa geralmente são usadas para 

que o espectador perceba um segundo sentido. Por vezes os políticos se recusam a falar e o 

repórter os persegue pelos corredores da câmara, neste instante ouvimos trilha sonora de 

música infantil e fazendo parecer que o deputado faz pouco caso em relação às perguntas 

feitas pelo entrevistador. Podemos entender também como se a música de caráter infantilizado 

remetesse o assunto como desprezível, e desta forma não obtendo a seriedade “adulta”, que o 

assunto de interesse da sociedade deveria ter. 

No caso anterior em que o político afirma por trás das câmeras que não saberia 

responder e gostaria de obter a resposta correta da repórter antes de gravar a entrevista, revela 

o despreparo do governante. Quando ele é desmascarado diante das câmeras, no momento em 

que Monica revela o pedido antecipado, e ele sem graça confirma, a trilha de música triste 

expõe a cara de pau do parlamentar. O efeito sonoro provoca uma nova percepção do 

receptor. 

O áudio não atua em função da imagem e dependendo dela, atua como ela e 

ao mesmo tempo  que ela, fornecendo informação que o receptor processará 

de modo complementar em função de sua tendência natural à coerência perceptiva 

(RODRIGUEZ, 2006). 

 

Na segunda matéria desta edição o assunto em questão é a construção da usina de Belo 

Monte no Estado do Pará. A questão gira em torno das obras que foram paralisadas em razão 

de uma liminar que proíbe a construção da usina, a alegação seria que as comunidades 
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indígenas não teriam sido devidamente consultadas e os impactos ambientais não teriam sido 

corretamente calculados.  

Assim como qualquer pauta levantada na matéria, o assunto é explicitado para o 

espectador sempre no início de cada sequencia de entrevistas, como demonstra a ilustração 

abaixo, onde Monica Iozzi lê a notícia para o público que está em casa. Notícia: “A OEA 

(Organização dos Estados Americanos), entrou com um pedido de paralisação das obras da 

usina Belo Monte no Pará. Segundo a Organização, as aldeias indígenas locais não teriam 

sido consultadas sobre a construção da obra e todos os malefícios que poderia causar”. Aqui 

podemos chamar a atenção no que diz respeito a comparações com o telejornal que 

conhecemos no Brasil para a nova proposta que o CQC nos traz.  

Tradicionalmente a postura e apresentação de um repórter de telejornal aparece em pé 

ou plano americano, onde sua imagem é captada da cintura para cima, sempre numa posição 

mais formal. Ao contrário disso, conforme a figura nos revela, uma repórter sentada num sofá 

de pernas cruzadas lendo um jornal para destacar o fato a ser discutido logo em seguida. Uma 

postura totalmente questionável para os fundamentos da prática jornalística mais 

conservadora. 

 

Figura 7 - A notícia é explicada para o espectador 

 

A repórter para reafirmar a importância de se ter conhecimento sobre o assunto, Belo 

Monte, afirma que a comunidade internacional quase que em peso está atenta ao caso, pois 

trata de comunidades indígenas que serão expulsas dentro da floresta amazônica. A pergunta 



68 
 

realizada para os políticos: “Será que pelo menos onde fica localizada a região da construção 

da usina Belo Monte nossos políticos sabem”? 

Somente o deputado Zequinha Marinho (PSC-PA) soube responder corretamente a 

localização da usina, também pudera, o parlamentar é do mesmo Estado onde Belo Monte 

será construída. Dos legisladores que não sabiam responder, alguns inclusive faziam pouco 

caso sobre a relevância do assunto, o deputado Arnon Bezerra (PTB-CE) num tom de 

zombaria responde que o local onde a usina será instalada é no Brasil. A edição gráfica insere 

um elemento pictórico, a língua de sogra que nos remete a festas, a graça, a piada, lugares que 

nada tem a ver com a câmara dos deputados. 

 

     Figura 8 – Deputado ganha da edição de tevê uma língua de sogra, ironizando sua própria resposta 

 

Os conceitos de construção de face positiva que Linz e Marquezi (2009) levantam e 

ficam evidentes na resposta do deputado Ronaldo Benedet (PMDB-SC), ele afirma com toda 

a sobriedade, firmeza e tranquilidade a região do país, porém, sua resposta esta equivocada, 

mesmo assim ele tenta manter sua convicção até a insistência da repórter dizer a resposta 

correta. (figura 9). 

Monica: “Onde é que essa usina será construída”? 

Ronaldo: “É no nordeste do país, e lá que vamos gerar progresso para aquela 

região”! 

Monica: “Deputado, não é no nordeste não”! 
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Ronaldo: “É sim, é importante construirmos”. 

Monica: “É importante, mas também é importante que o senhor saiba que não é no 

nordeste”. 

Ronaldo: “Onde é então”? 

Monica: “O senhor errou a região, é no norte do país, no Pará”. 

Ronaldo: “É no norte? Bom, que seja então! Mas que seja feita”! 

 

Vemos aí a desconstrução de uma face positiva ao público tentando ser mantida  pelo 

governante e logo após a contradição da repórter, revelar a face negativa do deputado.  

 

Figura 9- O deputado insiste na resposta errada, e por isso recebe elementos simbólicos como é o caso da 

orelha de burro 

 

Através da inserção gráfica, o parlamentar recebe orelhas mais compridas e 

pontiagudas, o que remete o telespectador a identificá-lo como um burro, um ser sem 

inteligência e incapaz de responder a pergunta levantada. 

 Nas tentativas de se construir uma imagem perfeita ao público, os deputados tentam de 

toda a forma ludibriar o espectador, como vimos na situação anterior, o que na verdade, para o 

telespectador do CQC, fica evidente a realidade infeliz do deputado em não saber responder 
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corretamente. A intenção do repórter é exatamente esta, fazer revelar-se a imagem negativa 

que determinados políticos possuem e tentam mascarar. 

As entrevistas, por se constituírem, nesse caso, em espaço de confronto, apresentam 

um equilíbrio muito frágil. O entrevistador está a todo o momento ameaçando a face 

do entrevistado com o intuito de“ desmascará-lo”. Para atenuar tais ameaças, o 

entrevistado utiliza estratégias de construção de face, que, algumas vezes, não 

provocam o efeito desejado ( LINZ; MARQUEZI 2009). 

 

No assunto seguinte foi perguntado o nome do ditador da Líbia, pois o país estava em 

guerra e era manchete dos principais jornais do mundo. Quase que a unanimidade dos 

questionados não souberam responder o nome de Muamar Kadafi. Confirmando a tese acima, 

o entrevistado tenta manter uma face positiva o tempo inteiro da entrevista, rebatendo as 

contradições que o repórter levanta, mesmo que seja em silêncio. Muitos entrevistados 

sentindo-se amedrontados preferem o silêncio, como no caso do deputado Cristiano de Souza 

(PT do B-RJ). No trabalho de edição a inserção agora é do som de cricrilar, que nos remete ao 

sigilo ou segredo. O deputado foge da interação com a repórter diante do fato de não saber a 

responder a questão por ela formulada. Por essa razão recebe o prêmio por sua performance. 

 

Figura 10 - o silêncio do deputado revela desconhecimento do assunto 

 

4.5.3 CONTROLE DE QUALIDADE (09/05); CÓDIGO FLORESTAL E 

BIN LADEN SÃO TEMAS DO DIA. 

 

O repórter Danilo Gentili é quem empunha o microfone desta vez. Na abertura do 

“CQ” é exposto ao telespectador o primeiro assunto que é a votação do Código Florestal 
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Brasileiro e tem como seu relator Aldo Rebelo. A pergunta é para saber exatamente o nome 

de referido relator. O deputado Waldir Maranhão (PP-MA) é interpelado por Danilo e enrola 

o repórter por não saber a resposta. 

Danilo: “Qual é o nome do relator do código florestal”? 

Maranhão: “Você sabe quem é”. 

Danilo: “Não sei, quero saber do senhor o nome do relator”. 

Maranhão: “Todos nós sabemos, uma figura exponencial da democracia, experiente, 

tarimbado. Tem muito  o que contribuir pela sua história, sua biografia”. 

Danilo: “Tá bom, mas qual é o nome dele”? 

Maranhão: “Com certeza ele foi batizado”. (emissão de gargalhadas pela ironia do 

deputado). 

 

             Figura 11 – No lugar das palavras, abobrinhas para o que o deputado diz 

 

Apesar da insistência do repórter, e de percorrer as galerias da câmara atrás do 

parlamentar, não conseguiu obter a resposta que pretendia. A figura acima ilustra a tentativa 

de disfarçar o desconhecimento de Maranhão. No momento em que ele emite muitos elogios 

ao relator do código florestal, mesmo sem saber quem seria essa pessoa. A edição do 

programa insere diversas “abobrinhas” saindo da boca do deputado, revelando que as palavras 

não passavam de expressões sem significância para o momento. 
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  A próxima questão levantada foi em que país o líder da Al Qaeda Osama Bin Laden 

tinha sido morto. Cesar Roberto Colnaghi (PSDB-ES) tentou responder a pergunta de Danilo: 

Danilo: “O senhor sabe em que país mataram o Bin Laden”? 

Colnaghi: “Lá no Paquistão, ou no Afeganistão, é um tão ae”!  (neste momento é inserido um 

som de queda de energia – ilustrando uma parada súbita de pensamento) 

Danilo: “Isso, é um tão por ae. Eles tão por ae”. 

Novamente o deputado Waldir Maranhão (PP-MA) aparece na entrevista, e para não 

responder a pergunta que obviamente não saberia, sai em retirada pelos corredores da câmara, 

o repórter corre atrás e acompanha o deputado até sua sala, que constrangido apenas sorri para 

disfarçar sua ignorância. Dos sete entrevistados, apenas um soube a resposta correta, 

Paquistão.  

Qual o atual presidente do Partido dos Trabalhadores foi a pergunta seguinte aos 

parlamentares, a relevância do assunto foi explicada pelo repórter: “atualmente o PT é o 

partido do governo e maioria na câmara dos deputados, portanto, saber que Rui Falcão é o 

atual presidente é obrigação”. 

As respostas foram em sua totalidade erradas, com o pretexto que saberiam o líder de 

seu partido, e não de outras bancadas. Isso revela o desinteresse dos legisladores em ter uma 

visão mais ampla dentro da câmara, sendo que seus interesses deveriam nortear o montante 

dos partidos inseridos no governo. Na resposta do deputado Jorge Silva (PDT-ES), o trabalho 

de produção do CQC incluiu um efeito sonoro de grasnar de um pato ou marreco usado como 

zombaria por ter ocorrido uma resposta sem lógica, fora do contexto. 

Danilo: “Quem é o presidente do PT”? 

Jorge: “Quem é o presidente do PT hoje”? 

Danilo: “Deixa eu ver... é hoje, dia 03/05. Quem é o presidente”? 

Os efeitos de áudio neste caso são usados para reforçar a desinformação do deputado, 

e ao mesmo tempo para servir de recurso de efeito humorístico e fazer o telespectador achar 

graça da situação constrangedora do governante.  
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             Figura 12 - Efeito sonoro de grasnar de um pato faz deboche a resposta sem nexo 

 

 O recurso sonoro é muito usado no trabalho de edição tanto quanto o imagético, no 

entanto, podemos dizer que o evento “som”, desperta com mais facilidade o interesse do 

telespectador como forma expressiva de uma construção de discurso. Resgatando Dancyger 

(2003), o som é mais rapidamente processado, captado, absorvido pelo receptor do que as 

imagens. Nas fusões de som e imagem que o “CQ” nos mostra, procura quase sempre reforçar 

o sentido que a grafia revela. Portanto, não fazendo parte de um contexto durante a cena, o 

som introduzido pode comprometer o entendimento do telespectador. 

 

4.5.4 CONTROLE DE QUALIDADE (23/05); A POLÊMICA É DITADA: 

GAYS, DROGAS E ESCÂNDALOS SEXUAIS. 

 

A repórter Monica Iozzi retoma o comando do “CQ” e realiza o controle de qualidade 

de conhecimento dos deputados com o primeiro assunto: Na semana corrente saiu em todos os 

jornais de maior circulação do país o caso do diretor-chefe do FMI (Fundo Monetário 

Internacional) Strauss Khan, que se envolveu em escândalo e foi preso acusado de crime 

sexual.  

Mônica: “Eu gostaria de saber o nome do diretor do FMI que está preso nos EUA”?  

Chico Alencar (PSOL-RJ): “Dominique Strauss Khan, acho que é isso”. 

Monica: “Tenho uma raiva do senhor, tá certo”. 
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Um dos poucos deputados que normalmente acertam as indagações do programa é 

Chico Alencar, quando interpelado desta vez não foi diferente e o parlamentar acertou o 

nome. No efeito pictórico, Chico recebeu por sua precisão nas respostas um chapéu de 

formando e uma enciclopédia em referência a seu vasto repertório cultural. Vimos aqui uma 

exceção dos elementos pictóricos inseridos pela edição, pois, normalmente as respostas 

corretas tem menos importância pela ótica do programa, o objetivo é mostrar o despreparo dos 

parlamentares. 

 

Figura 13 - O deputado é premiado por seu conhecimento 

A pauta seguinte trata das inúmeras apreensões realizadas em todo o país da então 

nova droga, o Óxi, entorpecente mais poderoso que o Crack, foi perguntando se os 

legisladores tinham conhecimento e o que é o Óxi.  

Monica: “Não sei se o senhor tá sabendo, mas tem uma nova droga ainda mais 

destrutiva que o crack. O senhor sabe qual o nome desta nova droga”? 

Lael Varella (DEM-MG): “É Ióuquis, me parece”. (som de música alegre/circense) 

Monica: “Mesmo alguém soprando a resposta o senhor erra deputado”! 

O deputado ouve algum assessor parlamentar soprar o nome correto (Óxi), mas não 

compreende direito e a edição do programa não deixa por menos, inclui uma grafia com o 

nome errado que o deputado disse.  
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Figura 14 - Sopro não compreendido pelo deputado 

 

Noutra pauta o Superior Tribunal Federal legalizou a união de pessoas de mesmo sexo 

no país, e recentemente um projeto de lei tramita na câmara para transformar homofobia em 

crime, portanto, como afirma a repórter, os LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

travestis) nunca estiveram tão em foco. Um dos mais críticos aos homossexuais dentro do 

congresso é o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), não podia ficar de fora da pergunta da 

repórter: 

Monica: “Estamos falando sobre os direitos dos gays, qual a sua opinião”. 

Bolsonaro: “Eu sou contra, entrei nesta causa para defender a família e os bons 

costumes dessa verdadeira “tsunami” cor-de-rosa”. 

Monica: “O senhor sabe o que significa LGBTT”? 

Bolsonaro: “Você vai dizer que eu sou especialista no assunto né”? (som de 

gargalhadas) 

 O parlamentar foi o único que respondeu corretamente o que significava a sigla, 

portanto, confirmando sim que ele é entendido no assunto. A edição faz uma graça com o 

termo tsunami que o deputado fala e a precisão da sua resposta. 



76 
 

 

    Figura 15 - Bolsonaro e a Tsunami roseada 

 

No caso da prisão do diretor do FMI, Monica Iozzi pergunta para o deputado Rogério 

Peninha Mendonça (PMDB-SC) o que ele acha da diferença de critérios e leis penais do 

exterior, onde os políticos cometem crimes e vão para a cadeia, e porque no Brasil isso não 

acontece?  

Monica: “O que o senhor acha sobre o ocorrido com o diretor do FMI”? 

Rogério: “Eu acho um absurdo, como que alguém com um cargo desses tem uma 

atitude assim”? 

Monica: “Pelo menos lá os políticos ficam presos”. 

O parlamentar fica sem saber o que responder no momento em que é insertado um 

efeito sonoro de um LP ou disco travando e parando que sugere uma interrupção brusca na 

fala do entrevistado, revelando para o público o que a afirmação da repórter é verdadeira. 
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   Figura 16 - Inserte de LP ou disco travando - a afirmação da repórter é confirmada 

 

O silêncio em confirmação ao que foi dito pela entrevistadora, e reafirmado com o 

efeito sonoro, confirma a atuação do programa como detentor do poder de fiscalização do 

governo. Trazendo novamente os conceitos de Guimarães e Caetano (2009), o programa 

consegue manter o conceito de “quarto poder”, se mantendo no objetivo de expor a sociedade 

e vigiar o poder público atuando como um verdadeiro “cão de guarda” dos cidadãos.  

 

4.5.5 CONTROLE DE QUALIDADE (06/06); MARRETADAS NA 

CABEÇA! 

 

Novamente esta edição do quadro Monica Iozzi é a responsável por testar os 

parlamentares. Ela abre com a primeira pauta mostrando um dos jornais mais populares do 

país que traz como manchete o pedido formal da Procuradoria Geral da República para obter 

dentro de quinze dias, explicações do chefe da Casa Civil Antônio Palocci sobre o seu suposto 

aumento patrimonial. O pedido foi realizado pelo procurador Geral da República Roberto 

Gurgel.  Será que os deputados sabem quem é o procurador? O deputado Josue Bengtson 

(PTB-PA) agiu dessa forma: 

Monica: “O senhor sabe quem é o procurador geral da república”? 

Josue: “Olha, no momento de cabeça eu não lembro não”. 

Monica: “Como assim deputado”? 
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Josué: “A nossa memória antiga funciona melhor do que a atual, aquilo que você 

aprende quando criança se aprende melhor do que aquilo que aprendeu ontem”. 

Monica: “Então o senhor lembra como que faz para pular amarelinha, pular corda, 

mas o nome de um dos cargos mais importantes deste país não”. 

Josué: “Deste atual não lembro no momento”. 

 

 

           Figura 17 – Passarinhos e estrelinhas simbolizam pensamento desordenado 

 

Quando o deputado explica os motivos por não saber o nome do procurador, a edição 

de imagens do CQC coloca sobre sua cabeça uma coroa de passarinhos e estrelas, 

simbolizando uma reflexão confusa e sem nexo. Como resultado final dessa enquete sobre o 

nome do procurador, nenhum dos consultados soube responder corretamente. 

A marretada na cabeça aparece quando o deputado Padre Ton (PT-RO), assume seu 

desconhecimento do nome do Procurador Geral da República, trazendo novamente, o conceito 

de face negativa, neste momento o político revela o lado desta imagem ruim e despreparo para 

o cargo público e representante do cidadão. (figura abaixo) 

 



79 
 

 

         Figura 18 - A marretada representa a vontade do espectador segunda a construção do programa, que se 

coloca neste caso como porta-voz daquele. 

 

Na segunda matéria a repórter explica para o espectador que, o Primeiro ministro de 

Israel Benjamin Natanyahu visitou os EUA onde ouviu do presidente Barak Obama um novo 

plano para tentar reestabelecer a paz no Oriente Médio. Natanyahu não aprovou o que disse 

Obama e as relações entre os dois países ficaram conturbadas. 

Como afirma Monica Iozzi em sua explicação inicial, este fato foi notícia no mundo 

todo e levanta uma dúvida: Será que aqui entre nossos políticos isto repercutiu? O deputado 

Padre João (PT-MG) teve que assumir o seu desconhecimento diante das câmeras. 

Monica: “Quem é o primeiro-ministro de Israel”? 

João: “Não sei”. 

Monica: “Deputado, não fica bem o senhor dizer que não sabe, inventa alguma 

coisa”. 

João: “Mas a realidade é essa, sei que deveria estar mais interado, mas não estou”. 

As bochechas avermelhadas revelam todo o constrangimento do deputado em 

reconhecer que não estava preparado para responder.  
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      Figura 19 – A vergonha do deputado é representada pela inserção gráfica 

 

Foram entrevistados seis deputados, novamente apenas um deles soube dizer o nome 

do primeiro ministro de Israel, confirmando o que os repórteres afirmam nas aberturas do 

quadro, dizendo que nossos políticos não estão bem informados sobre os fatos relevantes para 

a sociedade. 

Esta afirmação dos repórteres reafirma as construções de face conceituada pelos 

autores Linz e Marquezi. A construção de uma face/imagem negativista já é prematuramente 

exposta pela repórter, pois antes mesmo de efetuar as perguntas, deixa subentendido que os 

governantes não sabem dos assuntos mais comuns do cotidiano. Esta contextualização de que 

os políticos são desinformados serve de incentivo para a produção de determinados efeitos 

discursivos que estamos descrevendo através das entrevistas. 

Vale lembrar que o uso frequente de siglas no cotidiano do cidadão brasileiro também 

faz parte do cenário político, portanto, inevitável incluir perguntas nesse sentido dentro do 

quadro. As siglas dos próprios partidos, PROUNI, FMI, IRRF, dentre outras. A pauta da 

terceira matéria é sobre a BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) o aumento da inflação 

e a extração de dinheiro estrangeiro na bolsa, fez com que os valores das ações despencassem. 

Mas a pergunta foi simples, nada a ver com a inflação, simplesmente o que significa a sigla 

BOVESPA. Destaque para deputado João Lyra (PTB-AL), que além de se recusar a 

responder, anda com segurança dentro da câmara para impedir a aproximação da equipe do 

CQC. Mesmo com dificuldades de chegar até o parlamentar, a repórter faz alguns 

questionamentos: 
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Monica: “Nós queremos saber o que significa BOVESPA”. 

   Diante do silêncio de Lyra, a repórter insiste: 

Monica: “Deputado, o senhor realmente acha que precisa de um segurança 

atrapalhando nosso trabalho, e o senhor ficar correndo somente para não responder o que é 

BOVESPA”? 

Lyra: “Vai procurar saber em outro lugar”. 

Monica: “O senhor acha que a imprensa não tem direito de falar com os deputados e 

perguntar sobre assuntos de interesse público”? 

Lyra: “Não, aqui não”! 

Monica: “O senhor é a favor da volta a censura no Brasil”? 

 

     Figura 20 – Ao se recusar a atender a imprensa, o deputado faz referência ao período de censura no 

Brasil, por isso é atingido com um jornal no rosto. 

 

A repórter sem obter mais diálogo com o deputado, dirige-se às câmeras e diz para o 

telespectador: “É assim que alguns parlamentares tratam a imprensa e você aí em casa”. 

Notamos com esta afirmação mais uma vez a intenção do programa, revelar para o público os 

maus administradores do nosso país, políticos que se recusam a falar com a imprensa ou que 

simplesmente não possuem um conhecimento intelectual mínimo, não deveriam ocupar os 

cargos que ocupam. 
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4.5.6 CONTROLE DE QUALIDADE (20/06); MATEMÁTICA E 

GEOGRAFIA DEIXAM PARLAMENTARES DE CALÇA-CURTA 

 

O controle de qualidade desta edição inicia com Monica Iozzi apresentando uma 

notícia que revela que países ricos investem 71% a mais em ensino fundamental que o Brasil. 

Levando isso em consideração, o programa imagina que, ao menos nossos governantes 

consigam responder perguntas básicas de matemática e geografia. 

O deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) é uma das vítimas da repórter: 

Monica: “Quanto é sete vezes seis”? 

Protógenes: “É trinta e seis”. 

Monica: “Mas deputado, você é delegado também, como passou no concurso da 

polícia federal”? 

Protógenes: “No concurso eu tive um pouco de sorte, chutei no português, na 

matemática”. 

A edição do programa insere efeitos sonoros para mostrar a surpresa em descobrir que 

um parlamentar, ex delegado de polícia não sabe questões básicas da matemática. Os áudios 

de LP ou disco travando sugerem uma interrupção brusca no diálogo, dando tempo para o 

telespectador captar o sentido proposto pela edição. 

No segundo fato desta edição do “CQ” é mencionada a posse da nova chefe da Casa 

Civil, a senadora Gleisi Hoffmann, o cargo é o segundo mais importante do país. Foi 

perguntado qual o nome desta senadora. Como já previsto, as respostas dos parlamentares 

foram massivamente equivocadas, dos sete entrevistados somente um deles soube o nome da 

chefe da Casa Civil. 

 A pauta seguinte se referia a visita do recém eleito presidente do Peru Ollanta Humala 

ao Brasil. A repórter, de mapa geográfico em mãos, pergunta aos parlamentares onde fica 

localizado o país do presidente visitante. Algumas desculpas dadas pelos políticos servem 

para tentar esconder o seu desconhecimento, o que auxilia a equipe de edição do programa a 

inserir os efeitos pictóricos como veremos a seguir através do diálogo e da ilustração abaixo: 

Monica: “O senhor podia apontar no mapa onde fica localizado o Peru”? 
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Angelo Agnolin (PDT-TO): “Eu tenho um problema de visão, e hoje lamentavelmente 

eu não estou portando meus óculos e, portanto, fazer confusão”. 

Monica: “Podemos fazer que nem cabra-cega, eu seguro o mapa e o senhor vai 

tentando, quando acertar o dedo no Peru eu aviso”. 

Angelo Agnolin (PDT-TO): “Eu não vou por o dedo no Peru não”! 

Angelo Agnolin se aproveita da fala de duplo sentido da repórter para sair de fininho e 

não tentar arriscar responder. No momento em que o parlamentar dá a desculpa que não está 

com seus óculos, aparecem dois elementos gráficos que supostamente resolveriam a falta de 

instrução geográfica do deputado. 

 

Figura 21 – Deputado ganha óculos para poder responder  

 

 Alguns deputados não conseguiram nem responder de que continente o mapa se 

referia, ou seja, mais uma vez os políticos escolhidos para responder em sua maioria passaram 

vergonha diante das câmeras do CQC.  

O deputado Neri Geller (PP-MT) quando solicitado a comentar sobre a má colocação 

do Brasil no ranking de educação mundial, irrita-se e lança um olhar ameaçador a repórter, 

representado pelos raios saídos dos olhos do político. 
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             Figura 22 – A intervenção videográfica dos olhos de laser subentende contrariedade, oposição e 

rejeição 

Assim, estas intervenções audiovisuais solicitam um sentido maior aos expostos na 

imagem, e além de um sentido real explicitado, funcionam como efeito de um conhecimento 

prévio, sendo necessário ao espectador um poder para decodificar as possibilidades de 

sentidos destas sobreposições audiovisuais. 

Relembrando Dejavite (2009), o telespectador do CQC não é comum, ele tem 

capacidade de buscar os fatos em diversas mídias, ser capaz de antecipadamente já ter 

conhecimento dos fatos noticiados pelo programa; e, portanto, usar desse conhecimento 

prévio para extrair os sentidos diversos produzidos pela equipe de edição do quadro “CQ”, 

uma vez que a crítica que se deseja transmitir é facilitada por existir o telespectador não 

comum. 

 

4.5.7 CONTROLE DE QUALIDADE (04/07); O PARÁ PODE SER 

DIVIDIDO. 

 

As manifestações pictóricas e sonoras estão presentes nesta edição do quadro, mas 

vale ressaltar o destaque para os efeitos de sons na decodificação de sentidos que veremos 

exemplificado logo a seguir em nossa descrição (veja figura 24). O “CQ” abriu a sequência de 

matérias com um tema polêmico: o congresso nacional através de seus deputados e senadores 

aprovaram um plebiscito para que o povo do Pará decida se o Estado pode ser dividido em 

três partes.  
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A repórter Monica Iozzi explica para os telespectadores que sendo aprovado, o Estado 

do Pará permanecerá com o mesmo nome, porém, com outros dois vizinhos, o Estado de 

Carajás e Tapajós. Afirma ainda que os legisladores acabaram de aprovar este plebiscito, 

portanto, teriam a obrigação de saber o nome dos dois novos Estados. 

O deputado Devanir Ribeiro (PT-SP) não sabia a resposta assim como a maioria dos 

parlamentares. Chega a ponto de fazer gracejos e reproduzir a pergunta para a própria 

repórter, transferindo a responsabilidade.  

Monica: “Quais são os dois nomes dos possíveis novos Estados”? 

Ribeiro: “Claro que eu sei, um é Carajás, e o outro... quero ver se você sabe”? 

Monica: “A pergunta é para o senhor deputado”. (som de buzina de bicicleta para 

chamar a atenção ao nariz de palhaço inserido).  

A tentativa ridícula do entrevistado permite que a edição gráfica do programa inclua 

um nariz de palhaço no deputado.  

 

            Figura 23 – A atitude cômica do deputado é ilustrada com o nariz de palhaço 

 

A permanência do ex-militante político Cesare Batistti no Brasil, depois de ter sido 

condenado por assassinato no seu país de origem, a Itália, e o exílio dado por nosso país tem 

causado um incidente diplomático entre os dois países, mais uma vez a repórter diz que é fato 

necessário que nossos governantes tenham conhecimento do assunto, o que se evidencia 

posteriormente que não é verdade. O deputado Carlos Alberto (PMN-RJ) confunde o nome do 
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político com um jogador de futebol brasileiro que joga na Itália, o que infelizmente denota 

que o conhecimento em futebol é maior que o da própria política para os governantes. 

Monica: “Qual é o nome do asilado político italiano”? 

Carlos Alberto: “É Júlio Batisti”. 

Monica: “Acho que o senhor deu uma confundida aí, Júlio Batista é jogador de 

futebol”. 

Carlos Alberto: “É verdade”. 

Na entrevista do deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL), o desprezo com a informação 

torna-se evidente quando o parlamentar afirma não ser de seu interesse saber o nome do 

exilado político italiano, isto é reforçado pela adição de um efeito sonoro de alfinetada na 

pausa da fala de Givaldo. 

 

 

Figura 24 - Efeito sonoro de alfinetada em contradição a resposta do deputado 

O outro tema é a aprovação da câmara pela retirada de poderes do COI (Comitê 

Olímpico Internacional) para fiscalizar as obras para a realização das Olimpíadas de 2016 no 

Brasil. O questionamento aos deputados era para saber o significado da sigla. 

Monica: “O que significa COI”? 

Mario de Oliveira (PSC-MG): “Mas que importância isso tem pra vocês seu eu sei ou 

não o significado da sigla”? 
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Monica: “Eu acho importante, principalmente porque teve uma votação ontem aqui 

na casa sobre isso”. 

Mario de Oliveira (PSC-MG): “Vou dizer uma coisa pra vocês: vamos nos concentrar 

para a copa do mundo, e sobre o COE, procure o COE e pergunte”. 

Durante toda a entrevista, ouvimos uma trilha sonora infantil, para demonstrar que o 

assunto não está sendo tratado com a devida maturidade que mereça. E por fim, quando o 

parlamentar diz para a repórter procurar o COE para saber o significado da sigla, ele recebe 

um golpe de bastão no rosto. 

 

Figura 25 – A golpe de bastão representa contrariedade, aversão ao que foi respondido 

 

Para nos ajudar, retomamos os conceitos de Silva (2009), “escolher determinados 

conteúdos, associados à confluência de diversos modos imagético-sonoros, o entrevistador 

também seleciona os efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas 

realiza uma escolha de estratégias discursivas”.  Ao ser inserido um efeito sonoro, no caso, 

alfinetada, faz o telespectador também sentir repulsa, negação ao que o entrevistado expõe 

naquele momento. 

 

 

 



88 
 

4.5.8 CONTROLE DE QUALIDADE (18/07); DNIT E CADE, O QUE SÃO 

AS SIGLAS?  

 

Citada anteriormente, as siglas fazem parte do nosso meio, e na edição deste dia mais 

uma vez se fez presente. O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) foi a bola 

da vez, este conselho aprovou a fusão das empresas Sadia e Perdigão, é o órgão que defende 

os direitos dos consumidores, esta é a primeira matéria que abre o “CQ”. Na explicação da 

matéria para os telespectadores, é reforçada a ideia que o CADE é um dos órgãos mais 

importantes do país, é quem define os limites de concorrência entre as empresas em benefício 

do consumidor final, dito isto, a pergunta é: Será que os nossos governantes julgam 

importante saber o que significa o conselho? 

Ela foi direcionada a seis deputados, e todos falavam da importância da união das duas 

grandes empresas de alimentos como sendo positiva para a economia nacional, porém, a 

resposta correta sobre o que significa a sigla CADE, apenas um parlamentar acertou. 

Destaque para Almeida Lima (PMDB-SE), que ao ser consultado sacou do bolso o telefone 

celular para uma consulta: 

Monica: “O que significa CADE”? 

Almeida: “Só um instantinho, deixa eu consultar aqui no google”. 

Monica: “Dá aqui este celular deputado”! 

Almeida: “É o conselho de alguma coisa”. 
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             Figura 26 - Para responder as questões o deputado pretende usar a consulta via internet através de 

um celular 

 

No momento em que o político diz que irá fazer uma busca no google, um efeito de 

áudio de mola se quebrando é adicionado a cena com objetivo de mostrar que o deputado está 

agindo incorretamente. 

Dando continuidade ao programa deste dia, a pauta seguinte é sobre o afastamento do 

ministro dos transportes Alfredo Nascimento, após inúmeras denúncias de corrupção a 

presidente Dilma retira o ministro do cargo. Na conversa com o telespectador a entrevistadora 

diz que Alfredo é ministro desde 2007 e também senador pelo Estado do Amazonas, será que 

os parlamentares sabem de quem se trata?  

Monica: “Qual é o nome que foi dispensado por Dilma”? 

Severino Cavalcanti (PP-PE): “Olha, o primeiro nome... não lembro bem, mas é o... 

humn...”. (A lentidão no pensamento é representada na gravura abaixo). (ver figura 27). 

Nenhum dos deputados souberam responder. O destaque foi para a enrolação e 

indecisão dos políticos na hora da resposta, o que permitiu neste momento inserir efeitos 

pictóricos com objetivo único de fazer o espectador rir. Nas longas pausas dos deputados eles 

recebem na cabeça uma ampulheta e um acessório para dar corda. 
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Figura 27 - Ampulheta típica do sistema Windows surge quando estamos aguardando o sistema processar 

 

Figura 28 - Artefato usado para dar corda, geralmente usado em brinquedos para fazê-los funcionar 

A inclusão da cabeça inchando e o som de algo sendo engolido de difícil digestão 

deixa Acelino Popó (PRB-BA) sem ação perante a pergunta da repórter (ver figura 30), além 

de mostrar total desinteresse do deputado. A pergunta era sobre a crise do Ministério dos 

Transportes, e o deputado revelou que além de não conhecer o assunto, fez pouco caso 

dizendo que não se tratava de uma crise. Neste momento o programa através de sua inserção 

gráfica demonstra a sua vigilância em benefício do cidadão brasileiro, e reforça sua função de 

prestação de serviço quando deixa exposta a incompetência do representante do governo.  

Monica: “Você está acompanhando a crise do Ministério dos Transportes”? 

Popó: “Foi crise aquilo”? 

Monica: ”O ministro caiu deputado, acho que pode se considerado uma crise”! 



91 
 

 

Figura 29 - Cabeça se inflamando representa situação constrangedora 

Dando continuidade ao programa do dia 18/07, as comissões da câmara estiveram 

reunidas com o diretor do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) 

para averiguar denúncias de superfaturamento de obras envolvendo o Ministério dos 

Transportes. Como se expõe na matéria, o DNIT é o órgão responsável pelas construções e 

reformas de estradas do país, na semana em questão o diretor deste departamento estava 

presente na câmara dos deputados, mesmo assim, com toda a relevância do assunto e a 

presença do diretor, será que ao serem questionados, os deputados saberão responder o que é 

o DNIT?  

Dentre os abordados pelo CQC, alguns preferem o silêncio e saem em fuga como já 

dissemos. Neste episódio o deputado Vitor Penido (DEM-MG), compara o trabalho do CQC 

dentro do congresso a um circo: 

Monica: “Deputado, eu só quero saber o que significa DNIT”? 

Penido: “Eu não respondo, não trabalho no seu circo”! 

Aqui o programa deixa claro quem verdadeiramente é legítimo de pertencer a um 

circo, o deputado é apresentado como um personagem de circo.  
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              Figura 30 - Ao comparar o CQC com um circo, o parlamentar é igualado aos palhaços 

 

Por fim, nesta pauta os deputados acertaram qual setor a sigla DNIT pertence e, que se 

referia a infraestrutura e transporte, porém, somente um dos questionados acertou totalmente a 

resposta. 

4.5.9 CONTROLE DE QUALIDADE (29/08); QUAL FOI O DIA DO 

ATAQUE ÀS TORRES GÊMEAS? 

 

Rafael Cortez, repórter do CQC, abre o programa desta vez dizendo que pode estar 

muito bem informado, lendo todas as notícias que saem na mídia, mas que seria complicado 

fazer perguntas aos parlamentares e esperar uma resposta correta, e ainda afirma que se ao 

fazer questionamentos básicos de ensino fundamental e de fatos que estão todos os dias na 

mídia, ele acha provável que mesmo assim não teria um resultado positivo com os políticos. 

Portanto, já de imediato o repórter aí faz o papel do defensor do cidadão e inimigo dos 

governantes, induzindo previamente que nossos legisladores não estão preparados para ocupar 

os cargos que tem no parlamento. 

O repórter segue a linha de perguntas básicas, a primeira é sobre a quantidade de 

Estados brasileiros, atualmente temos 26 Estados e 1 Distrito Federal. O deputado Edson 

Silva (PSB-CE) respondeu 23 Estados, o que fez o repórter debochar rebatendo e perguntado 

o motivo de Edson ser contra os outros 4 Estados. 

Rafael: “Quantos são os Estados brasileiros”? 
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Edson: “São 23”. 

Rafael: “Na verdade são 26 Estados e mais 1 Distrito Federal, tem 4 Estados aí que o 

senhor não gosta”. 

Edson: “Eu faltei a essa aula”. (inserção de grasnar de pato) 

 A edição de imagens providenciou um chapéu com orelhas de burro que antigamente 

os maus alunos de ensino básico recebiam por não saber responder as questões, o que nos faz 

pensar que o parlamentar não passou ainda pelas séries iniciais. 

 

 Figura 31 - Deputado é comparado ao aluno despreparado de séries iniciais 

 

 Logo em seguida de mapa em punho, Rafael Cortez quer saber onde se localiza a 

Inglaterra. Mostra uma ilustração dos países da Europa e pede para os parlamentares 

apontarem o local correto. As desculpas foram diversas: não enxergar direito os detalhes no 

mapa apresentado, não ser especialista em geografia, achar que o mapa era de outra região 

que não onde a Inglaterra se localiza, enfim, não acertaram e usaram as desculpas para 

justificar o desconhecimento. Junior Coimbra (PMDB-TO) questionou a veracidade do mapa 

apresentado pelo repórter : 

 Rafael: “Eu não lembro direito, você pode apontar neste mapa onde fica a 

Inglaterra”? 

Coimbra: “Você tem certeza que este mapa está correto”? (o deputado vira de ponta 

cabeça o mapa tentando se localizar) 
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Rafael: “Agora sim tá correto deputado, ele estava virado”. 

Coimbra: “Ah tá, agora que eu percebi, este é o mapa da Europa né, achei que fosse 

o mapa mundi”. 

Rafael: “Não deputado, tá escrito aí em cima (países da Europa)”. (sons de trilhas 

sonoras comuns em filmes de comédia) 

 

Partindo para o próximo questionamento, a pauta foi sobre a data do ataque às torres 

gêmeas nos EUA, a data correta como mencionou o entrevistador foi dia 11/09/2001, todos 

sabem, e os deputados? O deputado campeão de votos Tiririca (PR-SP) assim se manifestou: 

Cortez: “Em que data caíram as torres gêmeas”? 

Tiririca: “Rapaz, se tu não sabe, imagine eu”? 

Na inserção gráfica foi incluso uma língua de sogra, artefato comum usado em festas 

de criança, fazendo o espectador refletir que a situação só poderia ser tratada como um fato 

cômico, e não considerada séria, o que gera uma contradição já que estamos falando do 

congresso nacional e nossos representantes. 

 

 

Figura 32 - Língua de sogra nos remete a situações infantis e brincadeiras 
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4.5.10 CONTROLE DE QUALIDADE (05/09); MULHER, FUTEBOL E 

TELEVISÃO À FRENTE DA POLÍTICA. 

 

 Monica Iozzi começa dizendo que os três temas abordados desta vez seriam um pouco 

diferentes das edições anteriores, questões mais descontraídas e menos “sérias” seriam 

tratadas, talvez mais populares entre os brasileiros, são eles: Futebol, mulher e televisão. O 

teste era saber se os entrevistados saberiam responder quem foi a mulher que posou na última 

revista playboy e engatilhada na mesma pergunta, qual o nome da juíza que tinha sido 

assassinada brutalmente no Rio de Janeiro. A maioria infelizmente indicou o nome de 

Adriane Galisteu que estampou a capa da revista masculina, e não souberam responder que a 

juíza assassinada seria Patrícia Acioli. Veja um trecho do diálogo entre Monica e o deputado 

Lelo Coimbra (PMDB-ES): 

Monica: “Quem foi a apresentadora de tevê que saiu na última capa da revista 

playboy”? 

Lelo: “Adriane Galisteu” 

Monica: “Falando ainda de jornais e revistas, quem foi a outra mulher que também 

estampou capas de revistas e jornais, mas por ser juíza, foi brutalmente assassinada no Rio 

de Janeiro. Qual é o nome da juíza”? 

Lelo: “Não lembro não”. 

Monica: “Mas deputado, vai ficar feio o senhor saber o nome da mulher que tá na 

playboy, mas não sabe o nome da pobre juíza”. 

 A comparação seguinte propôs aos políticos um teste de conhecimentos sobre 

televisão e geografia, foi perguntando por qual emissora de tevê o programa CQC é 

transmitido, e logo depois a questão era saber em que continente fica localizada a Líbia, um 

país do continente africano que estava ocupando as manchetes dos jornais daquela semana por 

estar sofrendo uma transformação política. 

A maioria dos deputados sabia em que canal de televisão o CQC era veiculado, mas a 

localização da Líbia ficou para a minoria, de um total de cinco parlamentares, somente um 

soube responder continente africano. A geografia passou longe das respostas dos 

entrevistados, por isso, o deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) é atingido no rosto por um 

livro de geografia. (ver figura 33). 
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Monica: “Em que continente fica localizada a Líbia”? 

Leonardo: “No continente Europeu, bem próximo da África”. 

Monica: “Não é não deputado”. 

  

 

Figura 33 - Livro de geografia é arremessado 

 

 Futebol e história foram confrontados nas perguntas seguintes: aos políticos foi 

questionado qual o time que terminou a primeira rodada do campeonato brasileiro em 

primeiro lugar. Na sequencia da resposta da pergunta anterior foi perguntando qual a primeira 

capital do Brasil, que naturalmente deveriam responder Salvador, porém, com exceção de 

apenas um dos entrevistados, o restante não soube.  

 Nesta rodada de questionamentos, o deputado Guilherme Campos (DEM-SP), fez 

literalmente um papel de palhaço, reforçado pela inclusão através da edição de tevê, um nariz 

vermelho. Quando surpreendido pela segunda pergunta que tratava da capital federal, 

respondeu que já tinha dado uma resposta, e seria apenas uma pergunta e sai de cena. 

Monica: “Qual foi a primeira capital do Brasil”? 

Guilherme: “Você falou que era só uma pergunta, e eu já respondi uma”. 
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Figura 34 - Nariz de palhaço representa o gracejo do deputado e a inibição por não saber a resposta da 

questão seguinte. 

 

4.5.11 CONTROLE DE QUALIDADE (03/10); ASSUNTO DE CASA NÃO 

FAZ MILAGRE! 

 

 Nesta semana o CQC tentou novamente mudar o foco. Isso se deu em função de 

algumas declarações de parlamentares que o programa estaria denegrindo demais a imagem 

deles. 

Na abertura do quadro o âncora Marcelo Tas chama atenção para a reclamação dos 

deputados quanto aos questionamentos feitos pelos repórteres do CQC: “Os deputados 

reclamam para nossa equipe de produção que eles não precisam saber sobre siglas e perguntas 

relativas ao noticiário da semana. Portanto, dessa vez nós resolvemos elaborar perguntas que 

tem a ver com o próprio trabalho deles”. O pretexto teve por base os argumentos em que as 

perguntas não tinham ligação com o cotidiano dos políticos, o que se formos analisar pelos 

programas anteriores, isso não reflete a verdade.  

A abertura do quadro é com o repórter Rafael Cortez nas ruas de Brasília em meio a 

população dizendo: “Olhem estas pessoas na rua, certamente se eu entrevistá-las e perguntar 

como é a realidade de cada uma em seu trabalho, nome do chefe, como é a rotina de seu 

emprego, certamente a resposta seria positiva. Mas e no congresso, será que as respostas 

também serão positivas”? A produção do programa optou nesta edição em fazer perguntas 

exclusivas com as rotinas dos legisladores. 
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 O primeiro fato é em referência ao veto dos próprios deputados ao novo imposto sobre 

movimentações financeiras que seriam revertidos para investimentos na área da saúde em 

nosso país. O repórter queria saber do que se tratava a CPMF (Contribuição Provisória para 

Movimentação Financeira), e CSS (Contribuição Social para Saúde). 

 Rafael: “Qual o significado de CPMF e CSS”? 

Fernando Jordao (PMDB-RJ): “Por que você está preso a siglas, são impostos que se 

destinam a saúde”. 

Apesar do deputado não saber o significado da sigla por inteiro, soube responder 

parcialmente do que se tratava o imposto. 

 O repórter se dirige ao espectador e explica que no congresso o Estado brasileiro que 

possui o menor número de vagas para deputado, possui um total de oito cadeiras, e o máximo 

são de setenta vagas, o repórter aponta para o telespectador e diz que isso não é dever do 

cidadão comum saber, mas, que os próprios políticos tem a obrigação do conhecimento. O 

deputado Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS), demonstra total desinformação em relação ao 

caso: 

Rafael: “O Estado que tem o mínimo de deputados na câmara tem quantos”? 

Nelson: “Não sei”. 

Rafael: “E o Estado que tem o máximo”? 

Nelson: “Também não sei”. 

 A videografia de orelhas de burro nos faz pensar que o deputado não está apto para 

exercer sua função de governante. (ver figura 35). 
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Figura 35 - O inserte do processo de edição nos sugere a ignorância do parlamentar 

 

 Aprovar projetos é uma das tarefas mais comuns na câmara, mas nem todos sabem 

quais os trâmites legais para que se aprove um projeto de lei. O controle de qualidade foi 

tentar descobrir quantos acertariam a pergunta. Rafael Cortez entrevistou o deputado do 

PMDB Cearense, Raimundão: 

Rafael Cortez: “Qual é o trâmite legal para se poder aprovar uma lei ordinária”? 

Raimundão: “Ah... de ordinária eu não entendo”. 

Rafael Cortez: “Mas deputado, como o senhor responde isso? Tá bom, de lei extraordinária 

então”? 

Raimundão: “Também não sei”. 

O político recebeu um golpe de taco de beisebol na cabeça da edição gráfica, por 

responder que não entende de trâmites de leis, um verdadeiro absurdo, imagino que qualquer 

cidadão brasileiro teria a mesma vontade de golpear o deputado, novamente a sensação de 

catarse já mencionada anteriormente aparece. (ver figura abaixo) 
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Figura 36 – O golpe no deputado provoca uma sensação catártica 

 

Aqui podemos reafirmar o que Neto (2009) conceituou - “imagem e texto deve ser 

complementares na realização de uma matéria jornalística para a televisão. O texto não pode 

falar o que a imagem já está mostrando, devem se complementar”. Neste caso a imagem 

parada do deputado é reforçada pelo elemento gráfico, sendo que o texto faz questionamentos 

sobre aprovação de leis e a imagem mostra a contradição e repulsa pela resposta dada ao 

espectador. 

A penúltima matéria do “CQ” foi a respeito da construção de Brasília, o projeto da 

cidade foi elaborado pelo engenheiro Lúcio Costa, e a partir dela o famoso arquiteto Oscar 

Niemeyer produziu algumas obras. O CQC quis descobrir se os mais ilustres moradores de 

Brasília tinham conhecimento disto.  A pergunta foi: “Quem projetou Brasília”? Alguns 

deputados responderam Juscelino Kubitschek, outros Oscar Niemeyer, mas resposta precisa 

nenhum deles deram. 

Rafael: “Quem fez o projeto de Brasília”? 

Jair Bolsonaro (PP-RJ): “Niemeyer”. 

Na última pauta do quadro foram feitas perguntas simples sobre a casa, qual o 

presidente do partido do deputado questionado, qual o significado da sigla do partido, e 

finalmente qual o presidente e vice da câmara. Alguns políticos não sabiam nem responder o 

significado da sigla de seu próprio partido. Dentre as perguntas: “Quem é a vice-presidente da 
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câmara”? Impressionantemente os próprios deputados não saberem quem é o 

comandante/representante deles no seu trabalho. 

Rafael: “Qual é o nome da vice-presidente da casa”? 

Paulo Maluf (PP-SP): “É uma mulher, você sabe o nome”. 

Rafael: “Eu não, e você pelo visto também não né Dr. Paulo”? 

Paulo Maluf (PP-SP): “Como você não sabe, eu te peguei né”? (Maluf leva uma 

marretada na cabeça pela gracinha com o repórter). 

 

Figura 37 - A edição encontra um meio de repreender o deputado.  A marreta representa um puxão de orelha 

por não saber a resposta. 

 

 

4.5.12 CONTROLE DE QUALIDADE (10/10); REPÓRTER MIRIM DEIXA 

DEPUTADOS SEM RESPOSTAS. 

 

A última descrição das edições do “CQ” foi especial, na semana da criança que é 

comemorado em 12/10. O programa do dia 10/10 recrutou João Pedro, um garoto de 11 anos 

que foi treinado por Monica Iozzi para cumprir seu papel de repórter no “CQ”.  

O repórter mirim entrou em campo com perguntas cheias de metáforas e de duplo 

sentido para deixar os deputados de saia justa, perguntas como: quem é de centro, e não é nem 

de direita e nem esquerda, fica em cima do muro?  
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Ao encontrar o senador Valdir Raupp (PMDM-RO), o pequeno repórter quer saber: 

João Pedro: “ O que significa a sigla PMDB, por acaso é Por Muito Dinheiro no 

Bolso”?  

Neste momento através da edição de áudio é introduzido o som de LP ou disco 

arranhando, deixando o senador sem graça. Depois desta pausa o senador responde 

corretamente o significado da sigla e se retira deixando o repórter falando sozinho.  

Valdir: “Partido do Movimento Democrático Brasileiro”. 

Para o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), conhecido por sua luta contra os 

homossexuais e defender um regime de leis mais enérgico e punitivo no país, responde às 

perguntas de João Pedro, que tenta intimidar o deputado: 

João: “Tem gente que fala que o senhor tem medo de sair do armário, o que isso 

significa? 

Bolsonaro: “O sair do armário é assumir uma posição que não é de homem, tem 

muito enrustido por aí”.  

O efeito videográfico neste momento usa de cores de tons avermelhados e cabeça se 

inflamando para demonstrar o constrangimento de Bolsonaro. 

 

          Figura 38 - Bolsonaro de saia justa quando questionado sobre sua sexualidade 
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Tanto neste caso do deputado Bolsonaro quanto em vários outros já expostos, as cores 

fortes estão atuantes nas intervenções da edição, pois elas servem como reforço na produção 

de sentidos, uma vez que a atenção do espectador é aguçada com este recurso. Como nos 

citou Farina (1990), a cor é uma realidade sensorial da qual não se consegue fugir. Atua na 

emotividade das pessoas, produzindo sensações de movimento. A cor vermelha e amarela 

usada constantemente pelo programa é uma cor forte, e da sensação de proximidade, dessa 

forma busca captar o olhar do espectador. 

 

Figura 39 - Cores vermelho e amarelo são frequentes nas inserções 

 

As edições descritas até agora revelam com certa frequência uma provocação 

prematura de uma imagem negativa dos políticos escolhidos. Os repórteres em toda abertura 

de novo assunto nas matérias, procuram explicar o assunto para os espectadores, e afirmando 

que tal questionamento futuro deve ter resposta positiva e correta dos parlamentares 

abordados. A face negativa que é produzida antecipadamente faz com que o cidadão pense 

com revolta e indignação sobre o despreparo, desleixo com o poder público e o desrespeito 

com o próprio cidadão espectador, reforçar a sensação da catarse que já mencionamos. A 

indução a este sentimento de vingança é construída pelo próprio repórter. 

No transcorrer de nossa descrição dos quadros - através de perguntas e respostas – 

podemos perceber claramente a indução do programa em seguidamente demonstrar que os 

nossos governantes não são aptos para exercer o cargo que ocupam. Podemos pensar que este 

pré-conceito pode não representar a totalidade dos políticos, por se tratar apenas de uma 

amostragem realizada pelo programa. 

O número de políticos escolhidos para responder as perguntas pode ser considerado 

pequeno num universo maior de parlamentares, ou seja, afirmar que os deputados não são 

capazes de atuar como representantes do povo é, no mínimo, um exagero. Para se ter a certeza 

que a maioria dos deputados não está preparado, seria necessário questionar todos os 

parlamentares. 
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Nesta descrição resolvemos buscar alguns autores no sentido dos mesmos nos 

ajudarem a descrever em termos interpretativos as observações identificadas, bem como as 

descrições feitas no trabalho empírico, chamando a atenção para algumas particularidades 

reveladas no capítulo acima. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terminada esta jornada de análises e reflexões, pretendemos rever os caminhos 

percorridos por esta pesquisa, na qual buscamos analisar as inserções audiográficas através da 

edição de tevê do quadro CONTROLE DE QUALIDADE do programa CQC, transmitido 

pela Rede Bandeirantes. 

Antes de concluir, fazemos algumas considerações referentes ao nosso objeto de 

estudo. Inicialmente, recorde-se que o tema que pretendíamos ter abordado se referia a 

manipulação distorcida que a mídia televisiva faz. Queríamos uma “confissão” de quem 

produzia este tipo de notícia, ir a campo e revelar como é feita esta manipulação que tem fins 

bem específicos de interesses, pois se sabe que, geralmente esta distorção de fatos serve para 

benefício político, ideológico ou financeiro em detrimento da informação verídica. 

Pois bem, concluímos logo de imediato com algumas rápidas conversas com 

professores, orientador e profissionais da área de edição, que seria uma missão impossível 

penetrar no âmago da produção televisiva e conseguir tal revelação dos editores, o que fez 

com que não perdêssemos tempo e partíssemos para outro foco. 

Mantivemos a edição televisiva como tema, porém o nosso objeto de estudo se voltou 

para um produto que já estivesse em exposição midiática, e servindo à prestação de serviço 

aos cidadãos, aproximando-se assim, agora, de uma prática pautada nos critérios e uso de 

ferramentas tradicionais do jornalismo, que tenha como respaldo a ética e compromisso com a 

verdade. 

O objeto de estudo escolhido, o quadro CONTROLE DE QUALIDADE do CQC, era 

antes deste estudo, apenas mais um programa de televisão de entretenimento, no entanto, 

usando um olhar de espectador “interessado”, e não mais de um telespectador comum, 

chegamos a uma visão mais profunda do objeto empírico. 

A escolha por trabalhar com um produto pronto, finalizado, teve um caráter instigante 

e desafiador. Instigante porque era preciso coletar, descrever, analisar e interpretar o material 

empírico definido pelo nosso corpus. E desafiador, pois o tema edição em tevê e suas 

manipulações na produção de sentidos conta com pouca ou quase nada de literatura. Segundo 

pudemos perceber na busca por bibliografias que resultaram em poucos trabalhos, artigos e 

algumas monografias. 

Para chegarmos aos objetivos traçados desta pesquisa, percorremos alguns caminhos, 

fizemos levantamentos teóricos sobre televisão, jornalismo e edição audiovisual. Recordamos 

agora a contribuição de um primeiro passo no sentido de construir o capítulo inicial - Revisão 
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de literatura, estudos sobre o programa CQC. Este capítulo teve por objetivo fazer um 

mapeamento do material já estudado sobre o objeto de estudo, dentre os registros já 

estudados, sobre os temas que envolviam o humor, jornalismo e entretenimento. Foi 

importante fazer este levantamento para avançarmos na pesquisa e ter um direcionamento 

comparativo do que iríamos expor. O embasamento teórico dos autores visitados elucidou as 

reflexões e questionamentos sobre o nosso objeto de estudo. 

A grande maioria dos trabalhos encontrados se referia ao formato, gênero que o 

programa apresenta. Sobre as análises em que a prática jornalística seria eficiente ou não, em 

meio ao humor que o CQC adota, foi um tema recorrente nos estudos que encontramos. Dessa 

forma fomos felizes em explorar a temática da edição audiovisual do programa, assunto ainda 

relativamente pouco relatado nas pesquisas de revisão literária que fizemos. Esta primeira 

etapa de revisão de estudos foi essencial para o desenvolvimento da monografia, uma vez que 

foi preciso estar a par do que os estudiosos percebem e identificam de gêneros, formas 

discursivas e abordagens audiovisuais do nosso objeto de estudo. 

Depois que definimos o mapeamento de estudos realizados, partimos para a 

elaboração do capítulo III - quadro teórico – edição em tevê. Para compreender a complexa 

relação que o processo de edição tem com a televisão, foi preciso explorar os fundamentos 

teóricos sobre esta linguagem que mistura informação e humor. 

Na medida em que fomos nos aprofundando na estrutura do nosso objeto, percebemos 

que era importante trazer alguns conceitos para dentro de nossa pesquisa. Destacamos a 

edição de tevê, as cores, sons e o jornalismo visual. Para isso recorremos a autores como 

Flávio Porcello, Sebastião Squirra, Luciano Guimarães e Angel Rodriguez, entre outros, que 

nos ofereceram conceitos que serviram de arcabouço para construirmos nossa análise 

posterior. Foram importantes porque estas reflexões teóricas, envolvendo humor, televisão e 

entretenimento são temas extremamente ligados a este trabalho. 

No capítulo seguinte, através de recortes, descrevemos segundo as técnicas de análise 

indicadas, os quadros do CONTROLE DE QUALIDADE no período definido pelo corpus, e 

fizemos nossas primeiras análises. Como procuramos discorrer durante todo o nosso trabalho, 

o “CQ” usa de elementos do audiovisual para dispor ao telespectador determinado efeito de 

sentido, onde a provocação do riso e da piada tem sua função bem definida neste contexto 

discursivo. 

 Os efeitos de sentidos produzidos pelas aparições audiovisuais, por meio da edição, 

ultrapassam o simples motivo de fazer rir, de usar o humor exclusivamente para fazer graça. 

As ferramentas discursivas que a edição usa, o som de sineta, o nariz de palhaço, a cabeça se 
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inflamando, orelhas de burro dentre outras que mencionamos, servem de mola propulsora 

para a reflexão. 

Através das manipulações gráficas produzidas pela edição, o quadro pretende incitar o 

pensamento coletivo, revelando as características positivas ou negativas dos políticos. Os 

assuntos mais diversos de interesse da sociedade servem de pauta para o programa: também 

as mazelas sociais, corrupção e fatos que estão em evidência na mídia. Ao mesmo tempo, o 

programa “brinca” com o cotidiano fornecendo ao seu espectador outra possibilidade de 

entretenimento, mas apenas com a intencionalidade, neste caso, de fazer rir. 

Os estudos de conceitos de edição televisiva serviram sobretudo para atingir nossos 

objetivos no sentido de compreender como os recursos pictóricos e sonoros auxiliam o 

receptor a construir uma reflexão individualizada. Para tanto, observamos, descrevemos e 

interpretamos algumas estratégias discursivas usadas através dos elementos sonoros e 

imagéticos usados pela edição. 

O programa CQC explora os recursos de edição com o propósito de fazer com que as 

pessoas tenham conhecimento do que acontece no Congresso Nacional, mas principalmente 

pensarem a respeito do que os parlamentares tem a oferecer para a sociedade. Podemos 

entender que através do humor, as práticas que envolvem um campo social obscuro e distante 

da maioria da população, ganham relevância para o espectador do CQC. 

Identificamos que os mecanismos usados pela edição para gerar significados, dentre 

eles, os efeitos sonoros de sineta de escola, grasnar de um pato, ou inserções gráficas de um 

nariz de palhaço ou marretada na cabeça, servem como um “dispositivo punitivo” para o 

político entrevistado. Seria como um castigo por não saber responder ao repórter. Além é 

claro de evidenciar que os governantes não estão intelectualmente preparados para exercer 

uma função de cargo público. 

Em razão das grandes mudanças tecnológicas dos últimos anos e consequentemente da 

adequação dos meios midiáticos inseridos na sociedade moderna, falamos aqui 

especificamente da televisão, entendemos que este novo formato televisivo que aglutina 

informação com o humor é positivo para a sociedade, pois se trata de um quesito inovador, 

trazer, resgatar o público mais jovem para o interesse das questões políticas do país, e isso o 

programa comprovadamente tem feito com méritos. 

Nesta pesquisa pudemos compreender o papel do programa CQC e seu quadro 

CONTROLE DE QUALIDADE de informar ao mesmo tempo que diverte, sem reduzir-lhe 

valor algum no que se refere a capacidade jornalística de levar informações ao seu público ao 

mesmo tempo que age como fiscal do poder público em benefício da sociedade. A sua 
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atuação dentro do Congresso Nacional serve como um canal aberto entre políticos e 

população, onde o segundo é beneficiado por saber que alguns parlamentares não atuam de 

forma digna de ocupar uma vaga, seja ela no Senado ou na Câmara. O CQC foi pioneiro nesta 

forma de entrevistar políticos e fazendo revelar-se uma possível imagem construída que logo 

é desmascarada pelas perguntas do repórter, reduzindo-lhe o prestígio. 

Acreditamos que mesmo o programa fazendo uso de notícias já publicadas por outros 

veículos, se mantem como programa jornalístico, repassando a informação como forma de 

disseminá-la. Quem disse que o fato de buscar a informação já apurada por outrem e repassar 

ao público, deixa de ser considerada uma atividade jornalística? Tomemos como exemplo as 

agências de notícias que alimentam inúmeras outras empresas midiáticas como processo 

distributivo da informação. Entendemos que a credibilidade jornalística não é perdida em 

função de se incluir o humor dentro da informação, e muito menos de se reaproveitar uma 

notícia já apurada por outro veículo. É mantida a relação da prestação de serviço e 

responsabilidade social, portanto, o programa tem sim um caráter jornalístico. 

Podemos concluir que o trabalho de edição audiovisual detém o “poder”, pois é dela a 

responsabilidade de escolher os efeitos de sentidos que irão influenciar o outro, definir qual 

estratégia discursiva usar. Justamente por saber que o quadro se beneficia destes recursos, 

entendemos que a edição do “CQ” estabelece previamente que face ou imagem, se negativa 

ou positiva ela irá dispor ao telespectador. 

É importante ressaltar que este programa com os seus múltiplos recursos de edição, 

nos permitiu desenvolver a análise que nos propusemos e, por estarmos falando de um veículo 

de comunicação de massa que é a televisão, tivemos a possibilidade de explorar em nossa 

pesquisa as rotinas jornalísticas que sempre estiveram presentes durante toda a nossa trajetória 

acadêmica. Apuração, pauta, ética, entrevista e particularmente a edição de uma matéria, 

foram temas que nos acompanharam durante todo o curso de graduação e estavam 

intimamente ligados a este estudo. 

Portanto, consideramos este trabalho parte importante de nossa formação jornalística, 

procuramos em todas as fases desta pesquisa desenvolver aspectos práticos como a redação, 

leitura, observação e a escrita. Certamente, servirá de contribuição para dar seguimento a 

nossa carreira profissional. 

Chegamos nesta etapa com a certeza que cumprimos a missão que assumimos, de 

resolver o nosso problema de pesquisa, sem de forma alguma encerrar por completo este 
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estudo. Entendemos que esta pesquisa traz uma contribuição aos trabalhos já existentes sobre 

o tema, pois apresentou subsídios que colaboram para a elucidação de alguns itens referentes 

a edição televisiva. 

Conseguimos fazer levantamentos e tirar conclusões importantes sobre a edição de 

tevê dentro do quadro “CQ”, e sua relação com o humor e a política. Entender como o auxílio 

do humor pode agregar novas audiências de um programa informativo foi de igual 

importância para esta pesquisa. 

Os conceitos e pensamentos aqui expostos provocam novas reflexões e incentivam 

uma continuidade desta pesquisa, principalmente por existir uma carência de materiais dentro 

do universo da edição como forma de manipulação da informação dentro de programas 

televisivos, portanto, fica evidente a grande lacuna que pode ser explorada em pesquisas 

futuras. 
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CD com os vídeos das 12 edições do quadro Controle de Qualidade 

 

 

 

 


