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RESUMO 

O estudo tem como contexto teórico os programas de entretenimento na TV brasileira para 

posteriormente pesquisar formas e temáticas do programa Ratinho, apresentado por Carlos 

Massa. A problemática questiona que leituras/cenários podem ser partes do programa. Tem 

como objetivo compreender os conteúdos e as formas do programa, mapeando marcas dos 

quadros apresentados. Como metodologia, buscam-se nos conceitos de leituras 

audiovisuais, propostas por Elizabeth Duarte Bastos (2004; 2008), em conceitos de 

representação social da mídia, em pesquisas descritivas e qualitativas para sistematizar uma 

leitura do Programam Ratinho a partir de três categorias: marcas representativas da abertura 

do programa, marcas representativas dos quadros do programa e os atores envolvidos no 

programa. Os autores utilizados foram: Luciana Baccelar (2008) José Carlos de Souza 

(2004), Ervening Goffman (2007), entre outros. 

 

Palavras-chave: televisão, programas de entretenimento, apresentador de TV. 

 

ABSTRACT 

The study has as theoretical context the programs of entertainment in the Brazilian TV to 

later investigate forms and themes of the program Ratinho, presented by Carlos Massa. The 

problem asks which readings / scenarios can be part of the program. Its objective is to 

understand the contents and the forms of the program, mapping marks of the presented 

pictures. As a methodology, we seek the concepts of audiovisual readings, proposed by 

Elizabeth Duarte Bastos (2004; 2008), in concepts of social representation of the media, in 

descriptive and qualitative research to systematize a reading of the Ratinho Program from 

three categories: trademarks Representatives of the program, and the actors involved in the 

program. The authors used were: Luciana Baccelar (2008) José Carlos de Souza (2004), 

Ervening Goffman (2007), among others.  

 

Keywords: television, entertainment programs, TV presenter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

       Quando se fala em programa de auditório, as muitas são as opções, especialmente na 

televisão aberta. Um dos mais antigos programas e que permanece na TV, é o "Programa 

do Ratinho", no SBT, apresentado pelo comunicador Carlos Massa. A presença do 

personagem Ratinho, seus quadros, os modos inusitados de comunicar-se e os conteúdos 

apresentados são algumas das motivações deste estudo. Ou seja, apresenta-se uma pesquisa 

descritiva sobre programas de entretenimento a partir de um olhar dos modos como o 

Programa Ratinho e seu apresentador, Carlos Massa, conduzem as atrações. Nesse 

contexto, leva-se em consideração o contexto da sociedade do espetáculo. Diante do tema 

proposto, identificam-se, neste estudo, as angulações, temáticas e rotinas de 

notícias/entretenimento utilizadas pelo apresentador Ratinho no SBT, Carlos Massa e 

atrações que lembram um espetáculo de circo, com palhaços e personagens exóticos. 

        O programa vai ao ar pelo SBT, ao vivo, de segunda à sexta-feira, das 22h às 

23h15min. Seu histórico tem algumas variações e mudanças de emissoras, embora sem 

perder o estilo de entretenimento, classificado às vezes por  bizarro e, em algumas vezes, 

até contestado pelos críticos de televisão, sem nunca, no entanto, perder audiência. 

       Em 1998, a atração estava na emissora SBT, onde foi apresentado o "Programa do 

Ratinho", até 2006. Em 2007, o apresentador Carlos Massa comandou o Jornal da Massa, 

um Telejornal de notícias policiais, cantores, convidados especiais e do povo. No ano de 

2009, o "Programa do Ratinho", voltou à grade de programação do SBT. É um programa 

animado, com humor, que tem vários quadros, várias facetas e angulações: tem uma 

mistura de games, teste de DNA, boteco do Ratinho, entre outros.  

         De modo geral, o Programa do Ratinho pode ser considerado um programa de 

variedades, com apresentação de matérias jornalísticas, brincadeiras, diversos figurantes e 

palhaços, casos curiosos, dramatizações de casos reais e exposição de problemas de ordem 

pessoal, como os famosos exames de DNA, bem como as brigas que sucedem o resultado 

dos mesmos. Esta variedade de temas com diferentes e inusitadas abordagens são 

determinantes para que o programa consiga atingir as diversas classes sociais. 

       A partir da descrição deste tema de pesquisa, tem-se como problema a seguinte 

questão norteadora: Que leitura pode-se fazer do "Programa Ratinho", a partir da descrição 



das tematizações e conteúdos recorrentes no programa? E de que forma eles são 

publicizados pelo apresentador Ratinho? Considerando esta problemática, o intuito neste 

trabalho foi de compreender como os conteúdos propostos pelo apresentador Ratinho são 

apresentados, tematizados e angulados no seu programa; identificar características do 

Programa do Ratinho e mapear as marcas do programa. 

       Como metodologia, busca-se nos conceitos de leituras audiovisuais, propostas por 

Elizabeth Duarte Bastos (2004; 2008), em conceitos de representação social da mídia, em 

pesquisas descritivas e qualitativas para sistematizar uma leitura do Programa Ratinho e a 

partir de três categorias: marcas representativas da abertura do programa, marcas 

representativas dos quadros do programa e dos atores envolvidos no programa. Os autores 

utilizados foram Luciana B.Baccelar (2008), José Carlos Aronchi de Souza (2004) e Erving 

Goffmann (2007), entre outros. 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 TELEVISÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

No Brasil, a televisão registra sua estreia em 1950. Desde então, virou um fenômeno 

entre as pessoas. Seu início foi marcado pelo encantamento do público por misturar 

imagens e sons ao mesmo tempo, sempre com uma programação variada, atraindo todos os 

tipos e telespectadores. 

 

A televisão no Brasil tem pouco mais de meio século, tempo em que, para captar 

olhares país afora, se popularizou e avançou em tecnologia. É uma concessão 

pública, que pode ser explorada comercialmente, mas tem que oferecer qualidade 

à população, como todo serviço dessa natureza (BISTANE; BACELLAR, 2008, 

p. 9). 

 

A televisão no Brasil, ainda hoje, ocupa lugar de destaque e se configura como um 

veículo de poder e alcance ilimitado, a partir de seu caráter imaginário, capaz de unir 

informação e entretenimento. Vista como um ritual coletivo, o meio constitui uma intensa 

relação com seu público e é capaz de influenciar o contexto social e processos sociais, 

sendo responsável por criar mundos fascinantes, cativar e seduzir. Nesse sentido, nos 

últimos anos, tem crescido o número de trabalhos que tentam compreender as relações entre 

televisão e espectadores. 

       Separar, quantificar e classificar tudo a sua volta é uma necessidade humana. De 

acordo com Souza (2004, p. 37), separar os programas em categorias supre a necessidade 

de classificar os gêneros correspondentes. Para tanto, cada categoria incorpora vários 

gêneros com “um número bastante diversificado de elementos que se constituem, na 

concepção de Martín-Barbero, no elo que une o espaço da produção, os anseios dos 

produtores culturais e os desejos do público”. O autor explica ainda que “é preciso 

conhecer os gêneros da televisão para depois subvertê-los. A subversão dos gêneros é o 

caminho para descobrir formatos inéditos” (SOUZA, 2004, p. 34). Por este caráter 

diversificado, entretenimento é a categoria que abriga o maior número de gêneros.  

Segundo Souza (2004), são eles: auditório, colunismo social, culinário, desenho 



animado, documentário/drama, esportivo, filme, game show (competição), humorístico, 

infantil, interativo, musical, novela, quiz show (perguntas e respostas), reality show (TV - 

realidade), revista, série, série brasileira, sitcom (comédia de situações), talk show, 

teledramaturgia (ficção), variedades, western (faroeste). 

         Para Wolton (1996), a abrangência televisiva reúne indivíduos e públicos distantes 

e oferece a possibilidade de participar individualmente de uma atividade coletiva. A cultura 

da televisão é, até hoje, o laço entre as classes sociais, sem, contudo substituir a luta das 

classes (WOLTON, 1996, p. 155). 

          A TV é um dos veículos que proporciona à sociedade diversas opções, fazendo 

com que seu espectador tenha a informação e o entretenimento ao mesmo tempo. Dessa 

forma, a televisão pode ser considerada um meio de destaque na vida dos cidadãos. Ela é 

um dos meios de comunicação responsáveis pela discussão de assuntos entre a sociedade. É 

comum encontrar pessoas conversando temas apresentados na televisão. 

        Evidencia Wolton (1996) que a televisão passa por um processo de fragmentação. 

Levando em consideração a ideia de Bourdieu (1997), a televisão está em busca do 

sensacional, do espetacular e do extraordinário. “Levadas pela concorrência por fatias de 

mercado, as televisões recorrem cada vez mais aos velhos truques dos jornais 

sensacionalistas” (BOURDIEU, 1997, p. 73). 

A televisão, como veículo difusor de informações, leva ao público novidades, 

imagens, divertimento, publicidades, é fundamental no processo de produção de sentidos e 

na formação do imaginário. Entende-se também que é a televisão por suas características 

mais amplas de linguagem, o veículo que mais se adequa aos processos de 

espetacularização e teatralização da cultura e sociedade contemporânea, estruturada pelos 

meios de comunicação. 

 

 

 2.2 O MUNDO DO ESPETÁCULO NA TELEVISÃO 

 

       A cultura do espetáculo está amplamente presente na mídia moderna. Os programas 

jornalísticos com enfoque espetacular têm como característica especial a proximidade com 

o público. O espetáculo, na concepção de Debord (1997), está se tornando uma mercadoria, 



que faz com que o espectador crie vínculos com seu cotidiano. O espetáculo é o momento 

em que a mercadoria ocupou totalmente o espaço da vida social. A espetacularização é uma 

das formas de atrair a atenção do telespectador, atuando na produção de sentidos.  

A espetacularização no meio jornalístico evidencia-se na soma da notícia com a 

dramatização dos fatos. A presença de depoimentos é comum quando a notícia possui 

grande repercussão na sociedade, procurando sempre mobilizar o caráter emotivo no 

telespectador.  

       Ela amplia a própria realidade, dando espaço para um ambiente simulado e 

espetacularizado.  Na televisão, no momento em que um fato vai ser apresentado, utiliza-se 

de numerosos modos de comunicação e recursos, entre os quais é pertinente ressaltar a 

dramatização e a espetacularização. A tendência à dramatização é percebida não só no 

tratamento da notícia como na sua escolha, pois são priorizados crimes, tragédias, 

violência, morte, miséria (SILVA, 2002). Por meio da dramatização há a possibilidade de 

criação de uma relação de encantamento com o telespectador (ROSÁRIO, 2001).  

        A dramatização reforça o realismo dos fatos apresentados e faz com que as pessoas 

que estão frente à tela tenham a confirmação da veracidade do conteúdo da informação. 

Uma forte estratégia de sedução utilizada pelos textos televisivos é a simulação, 

consubstanciada não como representação, mas como simulacro, como aparência sem 

realidade. Essa estratégia encanta e presenteia o espectador com o sonho e com a fantasia.                         

A simulação permite tudo, ou quase tudo. A partir da violação da fronteira da realidade é 

possível mais do que representar, do que “fazer de conta”, é possível quase vivenciar aquilo 

que não tem existência e, dessa maneira, estimular o espectador a recorrer à sua capacidade 

de fantasiar, de preencher vazios de sentidos com prazeres; de preencher os tristes vazios 

do mundo com sonhos encantados (ROSÁRIO, 2001).  

A simulação cria a ilusão de que o fato está acontecendo ao vivo, no momento e que 

os detalhes picantes são verdadeiros. Com a utilização da imagem e dos sons integrados 

com a palavra, a televisão oferece ao receptor a legitimação do que está sendo transmitido. 

As pessoas conseguem facilmente identificar personagens conhecidos na televisão e 

informações vistas neste meio. A imagem, elemento diferencial da simulação televisiva, é 

essencial no processo de espetacularização dos produtos midiáticos. Squirra (1993, p. 09) 

relaciona a televisão com a espetacularização: “Desde o seu advento, a televisão tem sido o 



veículo preferido na disseminação de informações e peça fundamental para o 

entretenimento das sociedades”. Fischer concorda: Na TV, o público encontra todo tipo de 

shows: desde aqueles que, através de reportagens, mostram o lado espetacular da vida, o 

sensacionalismo, os fatos insólitos, até os musicais e os programas de competições com a 

participação de auditório.  

           Enquanto nas novelas, filmes e desenhos animados, os espectadores assistem à 

narração de uma história, nos shows recebem a sucessão de imagens e sons em forma de 

mosaico (FISCHER, 1984). O formato espetacular pode ser considerado uma fórmula 

capaz de atrair os mais diversificados públicos. Devido à dimensão adquirida pelos 

programas espetacularizados no contexto social, a inserção destes programas. Na 

concorrência por audiência, o espetáculo não pode ficar de fora: Aos poucos, a televisão 

permitiu que o universo policial se incorporasse ao seu dia a dia. Não tinha escolha. No 

negócio do entretenimento, ao menos no Brasil, a espetacularização do mundo-cão deixou 

de ser um item opcional para ser obrigatório. Assim, o tabu do mundo-cão dentro do vídeo 

– que já havia sido subvertido com tentativas isoladas – foi quebrado no final da década de 

80 (BUCCI, 1993). 

Embora a ideia de que a televisão tem poderes sobre o telespectador, neste trabalho 

nos filiamos a Wolton, que diz que a televisão pode influenciar o público, mas não o 

manipula. “O público nunca é passivo ou alienado. Ele pode ser influenciado, 

principalmente por programas de baixa qualidade, mas falar em alienação suporia a perda 

do seu livre-arbítrio” (WOLTON, 2003, p. 64). Há uma cultura que identifica o ver com o 

conhecimento, e o desenvolvimento tecnológico dos meios tem reforçado a importância da 

percepção visual.  

Desta forma, com a supremacia visual, a espetacularização da informação em meios 

como a televisão tem tido considerável propagação. Cada vez mais, programas apelativos, 

sensacionais e espetacularizados na programação diária dos meios de comunicação. Com a 

crescente disseminação do sensacional e com a tendência de tornar as peculiaridades da 

vida humana privada relevantes ao conhecimento social, os shows espetaculares têm espaço 

cada vez mais garantido em vários setores da sociedade, como nos meios de comunicação, 

na literatura, nas galerias de arte, em igrejas e na vida humana como um todo.  

O cotidiano humano está rodeado de uma imensa teatralização. O telejornal, mais 



que o jornalismo impresso, tem de entreter. O tempo todo. Uma nota entediante de 10 

segundos é fatal. O telespectador foge. A cor é obrigatória. O movimento é obrigatório. O 

retumbante é obrigatório. É por isso que o principal critério da notícia é a imagem. Se não 

há uma imagem impactante, dificilmente o fato merecerá um bom tempo no telejornal. O 

apresentador do telejornal é outro ingrediente-chave. Ele desenvolve com o telespectador 

um vínculo de familiaridade como se fosse um ator, um astro. Vivemos em um tempo que 

jornalistas da TV são celebridades, são símbolos sexuais. Enfim, aqui, como no resto do 

mundo, o público sente desejo pelo programa do telejornal (BUCCI, 2000). Um campo no 

qual a espetacularização tem ganhado espaço nos últimos anos é o jornalismo. Programas 

jornalísticos estão adotando a apresentação de variedades como integrantes de sua linha 

editorial e utilizando-se do recurso da encenação.  

A apresentação de quadros de dramaturgia, nos quais se explora desde as mais 

cômicas às mais perversas atitudes humanas, é vista comumente em programas 

jornalísticos. A presença da espetacularização no campo jornalístico e a apresentação de 

notícias shows são consequências do domínio da observação sobre a explicação. A 

apresentação do chocante, do insólito e do sensacional prende o público.  

 

 

 

2.2.1 Gênero entretenimento 

 

 

       As noções de gênero, subgênero e formato, enfatizam as características e tipos de 

referências de que lançam mão os produtos televisuais. Nesse contexto, Elizabeth Bastos 

Duarte (2004), apresenta o desenvolvimento das reflexões sobre o tema, que, embora 

partam do processo comunicativo televisual, como um todo, focaliza sua atenção nos tipos 

de discurso veiculados pelos produtos televisivos. Para Elizabeth, embora pertençam a 

etapas diversas do processo de produção dos produtos televisuais, as deliberações em 

relação ao subgênero e ao formato seriam, responsáveis pelas diversas e distintas 

configurações genéricas dos produtos televisuais: o subgênero seria da ordem da 

atualização; o formato da ordem da realização.  

Nessa perspectiva, os gêneros funcionam, antes de tudo, como estratégias de 



comunicabilidade. Partindo de raciocínio sustentado pelos seguintes condicionamentos - se 

a função que um texto-programa se propõe a exercer não é critério distintivo da 

configuração de gênero(s) subgênero(s) e de formato(s); se as características comuns a 

todos os produtos televisivos não distinguem esses textos entre si; se os recursos advindos 

do desenvolvimento tecnológico são imediatamente absorvidos também pelos subgêneros e 

formatos já instituídos, chega-se, então, à seguinte indagação: o que verdadeiramente pode 

servir de elemento configurador de gêneros e subgêneros? 

Para responder a essa questão, centra-se então a atenção não apenas na função 

experimental da televisão como extensão dos sentidos, tampouco na sua capacidade 

manipulatória, mas, e essencialmente, na sua força de constituição, de geração de 

realidades, cujo caráter é indubitavelmente discursivo. Os gêneros são, dessa forma, 

categorias discursivas e culturais que se manifestam sob a forma de subgêneros e formatos. 

O subgênero é uma das possíveis atualizações de um gênero. Sob sua chancela podem-se 

agrupar um número infindável de emissões televisuais.   

Evidentemente, o subgênero diz muito mais que o gênero de um determinado 

produto televisual. Enquanto estrutura geral, ele pré-existe à realização efetiva de qualquer 

produto televisual, fazendo parte de um fundo de conhecimento comum que se constitui no 

conjunto de regularidades e expectativas que o definem enquanto prática cultural e 

discursiva. Segundo Duarte (2004), em verdade, o formato é o processo pelo qual passa um 

produto televisual, desde sua concepção até sua realização. Trata-se do esquema que 

estrutura um programa, constituído pela indicação de uma sequência de atos que se 

organizam a partir de determinados conteúdos, com vistas a obter a representação de caráter 

unitário que caracteriza o programa televisual: cenários, lugares, linha temática, regras, 

protagonistas, modalidades de transmissão, finalidades e tom. Isso se quer dizer que todo 

subgênero televisual já tem como dado o tom que lhe seria adequado e que cada formato, 

opcionalmente, pode acessar novas combinatórias tonais que o distingam do subgênero 

stricto sensu. Trata-se de uma relação semântica estreita entre o que ditam as normas do 

subgênero, ponto de partida dado, que o enunciador e o enunciatário conhecem a priori, e o 

formato, uma vez que, para assumirem suas especificidades, os formatos rompem, fraturam 

seus tons de origem, substituindo-os, alterando-os, propondo novas combinatórias tonais.  

Ainda para a autora, o formato está ligado, por outro lado, a toda a estrutura 



comercial de uma emissora ou produtora de televisão, fato que deixa nele vestígios, 

semantizando e reciclando as demandas oriundas dos públicos. As estratégias de 

comercialização, como bem ressalta Martim Barbero, não são algo, que se acrescente 

depois, mas algo que deixa marcas na estrutura do formato. Encontram sua forma de 

expressão em estruturas dissipativas de diferentes níveis, ligando-se aos subgêneros e 

formatos, à harmonização de cores, formas e sons, ao jogo de câmeras e edição, aos 

registros de língua, ao guarda-roupa, cenário, encenação. Os tons configuram-se 

estrategicamente através da articulação de diferentes substâncias e formas de expressão, 

que servem simultaneamente para veicular outros sentidos. 

 

 

2.2.2 Apresentador de televisão 

 

As bases teóricas baseiam-se nos fundamentos que explicam os papéis de jornalista 

âncora e apresentador podendo ser diferenciados pelas funções que exercem. De modo que 

o primeiro tem a responsabilidade de apresentar a notícia, ao segundo cabe o título de 

mestre de cerimônia. Barbeiro (2005) diz que o apresentador deve ter cuidado de não 

chamar mais atenção do que ele deverá enunciar, mas lhe cabe desempenhar o seu papel de 

“dono do programa”. A partir do cenário cria, para si, regras e características que fazem 

parte do trabalho para que seja reconhecido como mestre de cerimônia. Dessa forma, a sua 

entrada em cena está sempre fundamentada em rituais desenvolvidos consoante um 

cerimonial específico, inspirado nas gramáticas midiáticas.  

 No momento em que o âncora se coloca frente a frente de um público, ele passa a 

interferir nesta esfera e torna-se um ator social. Logo, algumas características de 

representação, consideradas importantes, são identificadas na hora de assistir a um 

programa de televisão pela esfera da recepção. O espectador depara-se com uma impressão 

idealizada, oferecida pelo apresentador, o que acentua alguns fatos e acaba por ocultar 

outros, porém o ator social mantém a dignidade expressiva e previne-se mais contra as 

possíveis falhas e insinuações que o público possa ter diante de um manifesto de interação, 

sendo um receptor. Goffman (2007, p.65) exemplifica isso dizendo: “Todas essas 

características gerais das representações podem ser consideradas como coações da 



interação, que agem sobre o indivíduo e transforma suas atividades em representações”. 

 Campos (2008), em seu artigo Mitos da mídia, diz que as celebridades, heróis e 

estrelas estabelecem uma relação entre o real e o imaginário, já que participam do mundo 

terreno, do sobrenatural e dos sonhos. Ela explica que, a partir das características humanas 

dos olimpianos é possível o processo de identificação entre eles e seus adoradores e, 

partindo das características sobre-humanas, identifica-se a projeção, a idealização. 

 Além disso, se procurou trazer as informações de Traquina (2005), que relaciona o 

desempenho do âncora com o cenário em que este se apresenta, bem como da influência 

que seu vestuário possui na forma em que o jornalista  apresenta o telejornal ou programa 

televisivo. Goffman (2007), por sua vez, trata do conceito de audiência e da 

responsabilidade que o âncora possui na compreensão e sucesso de seu público-alvo. 

 Por isso, esta categoria apresenta figuras endeusadas, amadas/odiadas, que circulam 

na visibilidade das mídias, mas que, ao mesmo tempo, têm o reconhecimento do seu lado 

humano, frágil/forte, entre outras características da humanidade, pois enquanto 

apresentador, o jornalista precisa explorar suas formas de convencimento, através da 

enunciação corporal e verbal. Essas estratégias produzem um efeito real, ao colocar o 

apresentador diante das câmeras e falando com o seu público. Nesse instante, ele não é um 

personagem fictício. 

 Tendo-se o convencimento como um dos papéis mais importantes do jornalista, Eco 

(1984) reflete que se pode comparar o apresentador a um julgador da verdade, já que tudo o 

que ele enuncia na televisão é tido como absoluto. Entretanto, a interpretação do enunciado 

depende do receptor, que, após receber a informação, constrói uma opinião sobre o assunto 

discutido e assume o papel de um juiz e formador de opinião na sociedade. Interpretando de 

maneira clara, o apresentador interage com o público e consegue transmitir o enunciado 

com segurança, estabelecendo, assim, laços de credibilidade com seu espectador. 

 Segundo Traquina (2005), 

 

os gestos, o ritmo das frases e a sua sequência, a expressão do jornalista e a 

maneira da disposição do cenário influenciam na construção da notícia, pois é 

através desses elementos que as pessoas traduzem o que querem compartilhar, e 

interagem entre si (TRAQUINA, 2005). 

 

 Assim, o âncora de televisão tem a função de traduzir a notícia ao espectador, a 



partir do desenvolvimento de estratégias que particularizam sua transmissão e sua forma de 

representação. 

 Os âncoras podem ser considerados atores sociais, maestros ou mestres de 

cerimônia, pois regem a vida dos espectadores e influenciam na formação de suas ideias e 

comportamentos. Goffman (2007) diz que cada indivíduo possui máscaras diante dos fatos 

e das pessoas. Por isso, na presença de outros, o indivíduo inclui alguns sinais que possam 

acentuar, de modo a confirmar o que ele precisa informar, visto que o ator deve acreditar 

naquilo que comunica. 

  

Além da linguagem verbal, a maneira como o jornalista se porta frente às câmeras 

é importante na construção do discurso simbólico no meio televisivo. O âncora 

passa a ser um companheiro do telespectador, um profissional responsável por 

formar a opinião da grande maioria da população de um país que não lê e onde a 

televisão costuma ser a única fonte de informação diária (SILVA, 2009). 

 

Para Silva (2009), convencer a audiência sobre aquilo que se está informando é um 

dos principais papéis de um apresentador de televisão. Como um representante da notícia e 

com seu estilo próprio, ele negocia o que está sendo dito e, a partir de sua credibilidade, 

carrega a responsabilidade com a veracidade do que enuncia aos telespectadores, que 

poderão ou não gostar e se identificar com ele ou com o que ele diz. Dessa forma, os 

contratos e as fontes de confiabilidade são construídos e vinculados entre apresentador e 

espectador. Os telejornais geralmente apresentam os mesmos conteúdos, o que os 

diferenciam é a maneira como as notícias são apresentadas e, principalmente, quem as 

apresenta e a forma com que são enunciadas ao público. É nessa lacuna, que o âncora entra 

em ação e transforma o que antes era igual e comum a todas emissoras em algo diferente. 

Afinal, o carisma, a credibilidade e o talento para apresentar um programa televisivo serão 

decisivos na escolha do público. 

 

 

 

 

 

 



3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Este estudo tem como natureza a pesquisa qualitativa, descritiva e explicativa. Esta 

classificação está baseada nos conceitos de Gil(2008), pois conforme o autor, a definição de 

pesquisa social pode ser entendida como o processo que, utilizando a metodologia 

científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social.  A 

pesquisa pura busca o progresso da ciência, procura desenvolver os conhecimentos 

científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas. Seu 

desenvolvimento tende a ser bastante formalizado e objetiva a generalização, com vistas na 

construção de teorias e leis. 

        As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Para Gil (2008), são inúmeros os estudos que podem ser classificados sob 

este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Neste caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se 

aproxima da explicativa. Pesquisas explicativas são aquelas pesquisas que têm como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.  

Segundo Gil, (2008), pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que 

este esteja suficientemente descrito e detalhado. As pesquisas explicativas nas ciências 

naturais se valem quase que exclusivamente do método experimental. Nas ciências sociais, 

em virtude das dificuldades já comentadas, recorre-se a outros métodos, sobretudo ao 

observacional.  

 

 

 

 



3.2 LEITURAS DE AUDIOVISUAL À LUZ DO PAPEL DA TELEVISÃO          

 

 

       Com relação ao Brasil, a televisão desde o seu surgimento na década de 50 é 

predominantemente comercial. São as grandes redes que determinam a forma de fazer TV, 

a partir dos interesses mercadológicos que a regem, apesar do caráter público da concessão 

dos seus canais de difusão, cujo espectro radiofônico é um bem pertencente à União. Sendo 

a TV comercial aquela que dita o tom e a qualidade das produções, resta a TV pública, 

segundo Duarte, perseguir estes modelos de produção, apesar de “enfraquecidas, 

empobrecidas, carentes do ponto de vista de recursos humanos e técnicos, desaparelhadas 

do ponto de vista tecnológico e sempre comprometidas por questões políticas e 

ideológicas” (DUARTE, 2004, p. 23). Vale ressaltar que também na TV comercial, as 

questões políticas e ideológicas têm forte influência no discurso televisivo, e na 

composição dos textos, sobretudo no telejornalismo.  Uma estratégia cada vez mais 

comum da televisão é a de revelar seu processo de produção. Programas humorísticos 

deixam aparecer de forma proposital as falhas de seus atores, os lapsos de riso, as situações 

engraçadas que estes erros provocam; os telejornais tem como cenário de fundo suas 

redações, põem em quadro outras câmeras presentes no estúdio, tudo com a pretensão de 

construir efeitos de verdade, de realidade.  

           A televisão mostra-se por dentro, torna-se transparente, leva o espectador para a 

sua cozinha, tudo em prol da cumplicidade com os atores sociais. Estes mesmos atores 

sociais tornam-se discursivos nos programas de reality show, ou ainda interagem com o 

meio provocando mudanças, desvios de rota na programação. Tudo isso não por simpatia, 

mas por ser o espectador o comprador do seu negócio, a audiência que fomenta os anúncios 

e, consequentemente, o faturamento das emissoras. Para isso utiliza-se de estratégias 

comunicativas (que podem ou não se manifestar no texto) e estratégias discursivas 

(configuradas no texto). Um bom exemplo é o conceito de grade de programação, onde um 

programa puxa a audiência do outro, formando um todo harmonioso com o intuito de 

manter o espectador preso ao canal pelo maior tempo possível.   

A autora destaca a influência dos avanços tecnológicos nas mudanças provocadas 

no discurso televisivo, como forma de manter a audiência: o satélite, o controle remoto, os 

canais por assinatura segmentados, os meios de interação por telefone e internet, a TV 



digital (no dia em que a interatividade deixar de ser vista como uma ameaça ao modelo de 

negócio), etc. Para Duarte (2004), “claro está pelo exposto que cada avanço dos meios 

técnicos provoca toda uma reacomodação da gramática televisiva” (p. 62).  

O meio de comunicar para Elizabeth Bastos Duarte, é o lugar da manifestação das 

representações(dos significados e dos sentidos): mensagem não é apenas o que circula entre 

os comunicadores é, principalmente, o que institui sujeitos, papéis e intenções. Nesse 

sentido, fazer crer é saber dizer, exatamente na medida em que se aceita que aquilo que é 

dito se fixa sobre o que solidamente já se sabe. Consequentemente, analisar a adequação de 

uma mensagem a um conjunto de objetivos é projetar para diversos receptores, iguais ou 

diferentes reações, segundo a maior ou menor adequação produzida, isto é, consoante ao 

grau de eficiência. 

A efetividade de uma comunicação depende em grande parte de "quem a faz", isto 

é, da credibilidade da fonte. Entretanto todos os empenhos de um bom comunicador será 

vão se a comunicação proposta não vier associada às questões que envolvem as situações 

de vida dos interlocutores. Uma história qualquer não se pode dar se um objeto qualquer 

não aparecer para um sujeito como portador de algum valor. Sem desejo de humano, de 

fato, nada há. 

A comunicação é essencialmente uma relação na busca do encontro com o outro. Os 

sujeitos em relação à comunicação já não podem ser vistos na sua pura individualidade, 

porque o estar-em-relação é um quadro de natureza social, e isso implica um estado de 

consciência que, não sendo absorvido adequadamente, resulta em frustração da tentativa de 

comunicação. 

 

 

3.3 OBJETO EMPÍRICO  

 

 

3.3.1. Características do Programa do Ratinho 

 

Apresentado por Carlos Massa, o Ratinho (figura 1), o programa vai ao ar pelo 

SBT, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 22h30min às 23h30min e faz parte da grade da 

emissora desde 1998. 

 



Figura 1. Layout do Programa do Ratinho 

 
Fonte: Pesquisa: Google 

 

O apresentador Carlos Massa teve seus dois primeiros programas de TV, Cadeia e 

190 Urgente, na emissora CNT Gazeta de Curitiba. Em 1997, foi contratado pela Record, 

onde esteve no ar até 1998, obtendo enorme sucesso. Seu programa, Ratinho Livre, 

misturava assistencialismo sensacionalista, exibição de aberrações e linguagem grosseira, 

tudo isso costurado pelo carisma pessoal do apresentador. Em 1998, ele foi eleito a 

revelação da TV brasileira por pesquisa do instituto InformEstado, e ganhou ares de cult. 

Em 05 de março de 1998, seu programa na Record bateu a Globo em audiência, 

alcançando 36 pontos no Ibope, contra 10 da emissora carioca que apresentava um especial 

musical. Para tentar impedir nova derrota, no dia seguinte, a Globo atrasou o Jornal 

Nacional e esticou a novela. A diferença foi menor, mas Ratinho continuou na frente, 

alcançando 27 pontos contra 11 da concorrente. 

Em setembro 1998, depois de uma transferência milionária de Carlos Massa, 

estreou no SBT o Programa do Ratinho, a princípio, semelhante ao Ratinho Livre. Devido 

às críticas que recebeu por levar ao palco pessoas com deformações físicas, o programa tem 

abandonado esses casos e investido em notícias, brincadeiras e shows. Na época, a atração 

entrava no ar às 20h25 e deveria concorrer com o Leão Livre, de Gilberto Barros, 

contratado pela Record para o posto de Ratinho. Depois de algum tempo na grade de 



programação, o próprio SBT pediu à Diretoria de Classificação do Ministério da Justiça 

para que reavaliasse a faixa de horário da atração, devido a sua temática adulta. Ainda em 

1998, os produtores do programa foram acusados de levar ao ar casos forjados. Ratinho 

alegou não estar envolvido nas armações que renderam contra o programa uma ação civil 

pública. 

O Programa do Ratinho foi eleito, ainda em 1998, também pela pesquisa 

InformEstado, o pior programa do ano (35%) e o pior programa de auditório (25%). 

Ganhou também como maior baixaria (51%), como o programa que não deveria ter sido 

apresentado no ano (27%) e Ratinho foi eleito o pior apresentador de programa de 

auditório, com 22% dos votos. 

Atualmente, O Programa do Ratinho é um show de variedades, com apresentação de 

matérias jornalísticas, brincadeiras realizadas pelos diversos figurantes e palhaços, casos 

curiosos, dramatizações de casos reais e exposição de problemas de ordem pessoal. O 

programa mistura games, comédia, participação do público e quadros únicos, como o Jornal 

Rational, teste de DNA, Dez ou Mil, Boteco do Ratinho, entre outros. São famosos os 

exames de DNA realizados pelo programa, assim como as brigas que sucedem o resultado 

dos mesmos.  

E o que se destaca também nas características do apresentador são os improvisos, 

assobios e as brincadeiras com a plateia. Alguns quadros do programa a seguir. 

 

3.3.2 Quadros do programa 

 

a) DEZ ou MIL: Uma competição de calouros com os mais variados números. Eles são 

julgados por Arnaldo Saccomani, Décio Piccinini, Nadja Haddad, Pedro Manso e Leão 

Lobo. 

 

b) TEMPO DE GANHAR: Programa que envolve tempo e dinheiro. Telespectadores 

participam ao vivo e por telefone após enviarem um SMS grátis. 

 

c) VOLTANDO PRA CASA: O repórter Fábio Marcos visita pessoas que não veem os 

familiares há muitos anos e os leva de volta pra casa para matar saudades. 



d) DNA: Com muita descontração, Ratinho realiza o exame de DNA dos telespectadores 

que escrevem ao programa para solucionar dúvidas sobre paternidade. 

 

e) JORNAL RATIONAL: Um show de variedades e muito humor: mágicas, brincadeiras, 

músicas engraçadas, participações especiais, vídeos da internet, e-mails e as mais variadas 

curiosidades. 

 

 

3.3.3 Carlos Massa o Ratinho 

 

Carlos Roberto Massa, o Ratinho, nasceu em 15 de fevereiro de 1956, na cidade de 

Águas de Lindoia, interior de São Paulo. Apesar de ser paulista, foi no Paraná que ele 

cresceu e começou sua carreira na TV como repórter policial. 

 

Figura 2. Carlos Massa. 

 

Fonte: pesquisa google. 

  

Na década de 90, o apresentador estreou um programa para todo o Brasil. Entrava 

no ar o 190 Urgente, exibido pela CNT-Gazeta, o qual lançou Ratinho como um defensor 

do povo na TV. Mais tarde, oapresentador partiu para o entretenimento, quando estreou, em 

1997, os programas Ratinho Livre e Ratinho Show na TV Record. 

Em 1998, Carlos Massa foi para o SBT, onde apresentou o Programa do Ratinho até 

2006, que misturava comediantes, cantores, convidados especiais e do povo. No ano 



seguinte, comandou o Jornal da Massa, um telejornal de notícias policiais, e o Você é o 

Jurado, um programa de calouros do SBT. Em 2009, Ratinho voltou à programação do 

SBT. O apresentador é casado com Solange e tem três filhos Carlos Roberto Massa Júnior e 

os gêmeos Rafael e Gabriel. 

 

 

3.3.4 Corpus da pesquisa 

 

        As análises deste estudo estão baseadas em dois programas que foram escolhidos 

em dias aleatórios: Um do dia 23 de março de 2017 e outro do dia 27 de março de 2017. 

Cada um tive uma hora de duração, iniciando às 22h30 e finalizando às 23h 25. 

O programa do dia 23/03/2017 inicia com a banda tocando e cantando um clássico 

do cantor Netinho, "Milla". Animada, a plateia grita e bate palma. O apresentador Ratinho 

entra vestindo o seu clássico terno azul escuro sem gravata, e saudando o público:  

“Epa, Epa, Epa! Boa Noite, Brasil!. Estamos Começando mais um programa      

do Ratinho” 

Já no palco, o apresentador pega um martelo na mão que antecipa a brincadeira que 

vai ser realizada. Entretanto, antes de começar esta atração, ele chama ao palco seus 

colegas de programa, que são os personagens que animam os diferentes quadros da semana 

e são fixos do elenco. São eles: Xaropinho (o boneco Ratinho), o Santos (uma paródia do 

apresentador Silvio Santos), a Milene Pavorô (uma mulher atraente, que não gosta das 

brincadeiras de mau gosto), o Marquito (o palhaço do programa), a Valentina (uma mulher 

que sensualiza sua presença), o Zezinho Gazolina (o contador de piadas do programa) e a 

Renata Cuca (uma mulher encantadora). 

Este time fica sempre no palco acompanhando o apresentador, ora sendo 

coadjuvante, ora sendo protagonistas, de acordo com a vontade de Ratinho. Neste dia, ele 

chama ao palco uma participante para a brincadeira do martelo, que consiste em pegar o 

martelo e bater 4 vezes no prego: quem colocar dentro da madeira ganha o prêmio que está 

exposto no palco. 

A primeira participante não conseguiu vencer o desafio do martelo. A próxima 

participante consegue vencer e é conduzida para a cabine denominada “foguetinho do 



ratinho”. Nesta cabine, a participante coloca um abafador nos ouvidos, Ratinho começa a 

perguntar: “Você quer uma chupeta de plástico? Você quer uma geladeira? Você quer 

trocar a chupeta pela geladeira e assim por diante com vários prêmios de muito valor que 

podem ser trocados por outros de nenhum valor, tudo uma questão de sorte. 

Neste dia, o apresentar perguntou: “você quer o faqueiro?” A participante respondeu 

“Sim”, E, assim, sucessivamente, com várias trocas e vários produtos. Até que vem a 

última e derradeira pergunta: Você quer trocar a geladeira, fogão, televisão por todos os 

produtos, inclusive a geladeira, o fogão e a televisão? A participante diz a que sim e a 

plateia fica radiante com a vitória da moça. 

Ratinho a chama ao palco e pergunta: qual o produto que ela gostaria de ganhar: Ela 

responde a geladeira. Mas ele brinca com ela, se ela gostaria de trocar a geladeira por uma 

televisão. A participante fala que não. Na verdade ela fala que mais precisa da geladeira e 

do fogão. E o Ratinho comunica que ela ganhou todos os produtos. Ela abraça o ratinho e 

todos batem palmas. 

Assim que esse quadro acaba, o apresentador já anuncia outra a atração: “ vamos 

para o nosso tobogã premiado”. Essa brincadeira consiste na participante descer de um 

tobogã com uma bandeja e copos com água de cor rosada. Quem conseguir ficar com mais 

água nos copos e colocar numa vasilha que tem a marca de um litro, ganha a prova. 

A participante escolhe uma música e um dos cantores canta a música pedida e 

desce. Mas, neste programa, ela derrubou todos os copos. Antes do Ratinho chamar a 

próxima participante anuncia os comerciais dizendo: “Volto Já” 

Neste bloco, é a vez do Jornal Rational. O apresentador Ratinho está em uma 

bancada com seus colegas de programa e apresentam notícias engraçadas no quadro. 

Misturado a este quadro ele coloca um chapéu de chef e o avental e vai até uma bancada 

que uma de suas assistentes de palco, também está vestida a caráter, e ela começa a fazer 

uma receita. Ele prova e fala: “eu não gostei.” A plateia dá risada e insere de forma 

descontraída uma informação sobre a troca da TV analógica para a TV digital, 

     De volta para as noticias do Jornal Rational, quem fala a primeira notícia é a Renata 

Cuca, mas ele não acha graça. Logo após, Marquito faz uma cena do filme Titanic com um 

ator anão e o Ratinho acha graça e depois quebra o barco de isopor. Ratinho pega um balde 

d'água, e Marquito pergunta se faltou a água? Ratinho molha Marquito para bagunça e 



palmas da plateia e elenco. 

A próxima atração do programa é um quadro denominado Você no Ratinho, em que 

os telespectadores fazem perguntas para o Ratinho dentro do quadro Jornal Rrational. Estas 

perguntas são em tom de brincadeira e ele responde em tom de deboche. Depois tem mais 

um quadro Nosso povo nossa gente, que consiste em vídeos engraçados que os 

telespectadores enviam.  

     O programa foi encerrado com uma música instrumental e um cantor anônimo 

esperando para se apresentar, mas que no final não há mais tempo, pois entra outra 

programação no ar. 

O programa do dia 27/03/2017 inicia como de costume: com muita música,  

bailarinas dançando e o elenco fixo do programa composto por Xaropinho (o boneco 

Ratinho), o Santos (uma paródia do apresentador Silvio Santos), a Milene Pavorô (uma 

mulher atraente, que não gosta das brincadeiras de mau gosto), o Marquito (o palhaço do 

programa), a Valentina (uma mulher que sensualiza sua presença) , o Zezinho Gazolina (o 

contador de piadas do programa) e a Renata Cuca (uma mulher encantadora) cantando e 

dançando com as bailarinas. Ratinho entra nesse momento com seu tradicional figurino (um 

terno sem gravata) e com voz forte e animada fala: “Boa noite Brasil!”. 

Nesta noite, a atração principal é Dez ou Mil. Ratinho chama os convidados e 

jurados valorizando cada um deles e dando suas características: “Com a presença do 

homem mais simpático da TV Brasileira Arnaldo Saccomani, Leão Lobo que faz sucesso no 

programa fofocalizando. Nadja Haddad tá bonita! Tá bonita! Pedro Manso  que pintou o 

cabelo hoje. E Décio Piccinini, 135 anos na televisão brasileira”!  

Depois Ratinho pergunta: “Podemos começar o programa?” Nesse momento em 

diante, vários cantores se apresentam, de diferentes estilos musicais, várias danças são 

apresentadas por casais, poesias são declamadas e ninguém, leva o premio. Até que um 

casal de jovens  dança um tango e leva o prêmio. 

  A outra atração a seguir, que ele faz o comercial, que vai haver, depois do programa 

do "Ratinho", é o programa Máquina da Fama com Patrícia Abravanel - a filha do Patrão! 

Depois Ratinho continua com o programa e chama mais candidatos para cantar. Muitos 

passam pelo programa até que uma moça canta um forró e convida o apresentador para 

dançar junto. Neste momento, a plateia gosta muito e aplaude fortemente. Os jurados 



votam, mas a candidata não leva o prêmio. Ratinho pergunta para o seu jurado Leão Lobo 

se tem fofoca? Leão responde que sim! Tem uma cantora que está perdendo a voz, porque 

está fumando feito uma maluca! É uma querida cantora, mas Leão não fala o nome dela 

para não ter problema com a carreira da cantora. Ratinho fala que ninguém deve fumar! 

Fumar é para idiota! Agradece o Leão Lobo, Arnaldo Saccomani, Nadja Haddad, Pedro 

Manso e Décio Piccinini. 

Nesta noite, o programa se encerra apenas com este quadro e Ratinho se despede 

agradecendo a audiência: Obrigado Brasillll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 LEITURAS E INTERPRETAÇÕES 

 

 

       Para ler o Programa do Ratinho, buscou-se orientação a partir de conceitos de 

representação e também das leituras organizadas por Elizabeth Bastos Duarte, nos seus 

livros, Televisão Ensaios Metodológicos, Em Torno das Mídias - Práticas e Ambiências e 

Comunicação Audiovisual - Televisão - Mundos Televisivos. Sobre a representação, 

sabe-se que: os meios de comunicação ocupam um lugar privilegiado na sociedade e no 

campo da representação a televisão ganha destaque. Entender a televisão não é tarefa fácil, 

pois os programas parecem telerealidades (Muniz Sodré) que você pode jurar que aquilo é a 

vida. Em geral não é a vida, mas uma representação dela. Considerando a televisão como 

máquina produtora de bens simbólicos, Jesus Martin-Barbero oferece sustento teórico com 

os estudos culturais, explicando que representação remete a símbolos e imagens, mas é no 

processo de apresentação de algo por meio de signos que se encontra o seu foco. 

No caso deste estudo, a figura do apresentador Ratinho encontra-se representada por 

uma imagem carregada de signos que conotam sentidos e interferem no entendimento do 

seu programa como um todo, talvez pelo contexto social que cerca este objeto midiático. 

O universo dos apresentadores/âncoras que cativam legiões de fãs e seguidores tem 

sido estudados por muitos trabalhos. Neste estudo, apresenta-se o mapeamento das 

características do programa do Ratinho pensando em três diferentes cenários em que o 

programa se desenvolve: 1) na abertura do programa, que denominamos de Primeiro 

Cenário; 2) na narrativa proposta pelo apresentador, que denominamos de Segundo Cenário 

e dos atores envolvidos no cenário televisivo, denominado de Terceiro Cenário. 

 

 

4.1 PRIMEIRO CENÁRIO 

 

A abertura de todos os programas é caracterizada como uma grande festa, um 

grande show, um espetáculo. Percebe-se, neste sentido, que o apresentador do programa o 

Ratinho, usa sempre de várias aberturas divertidas e bem lembradas do público. Na 

primeira, em 1998, funcionários do SBT estavam construindo o que parecia ser o cenário 

do Programa do Ratinho, enquanto Ratinho aparecia e dava ordens, e também se 



atrapalhava com as besteiras dos funcionários. Em 2000, o programa ganhou um novo 

cenário, e consequentemente, uma nova abertura. Nela, Ratinho escorregava sobre um 

buraco, e parava num lugar escuro. Na terceira, em 2001, Ratinho atirava todos os seus 

colegas de programa pra dentro de um canhão. Ratinho puxa esse canhão para atirar em 

uma pessoa. Ao perceber que errou, Ratinho fica furioso, e corre até a placa que desceu, e 

dá uma cassetada nela. Na quarta e última, em 2005, Ratinho, em claymation (que é uma 

técnica de animação) e do tamanho de um rato e Xaropinho (também em claymation), 

saíam de suas tocas, e viam uma ratoeira com um queijo. Xaropinho corre 

desesperadamente até a ratoeira, e Ratinho só parece aguardar alguma coisa. Quando 

Xaropinho pega o queijo, uma vassoura atinge o rato, e continua a espancá-lo. O queijo cai 

na frente de Ratinho, e ele o pega, e então corre em direção à ratoeira. Num ângulo perfeito, 

Ratinho é impulsionado até uma janela que dá para um prédio do logotipo (que se 

assemelha ao do 20th Century Fox). Em 2009, letras voavam e se encaixavam em uma 

faixa vermelha formando o nome Programa do Ratinho. 

Em 2010, o fundo e faixa ficam mais escuros. Em 2012, o dia dá lugar à noite, e 

várias pessoas fazem suas atividades, e Ratinho aparece em vários outdoors, 

cumprimentando-as. Em 2014, um Ratinho gigante aterroriza a cidade, e faz com que uma 

pessoa obesa caia num banco de praça, fazendo com que um mendigo fique preso numa 

árvore. Ratinho tenta ajudar o rapaz, mas se distrai por uma mulher, fazendo com que o 

mendigo seja lançado para o alto. No processo, ele adquire roupas mais formais. Ele então 

cai num condomínio de onde uma moça estava saindo do banho. O rapaz tenta se explicar, 

até que Ratinho aprece e observa. A moça se assusta e pula nos braços do mendigo. Ratinho 

então assobia para Xaropinho, que começa a correr numa roda de hamster, acendendo um 

outdoor do logotipo do Ratinho. Os dois então se posicionam no prédio.  

No Programa do Ratinho há uma mistura de reportagens informativas (denúncias, 

debates, flagrantes, prestação de serviço, utilidade pública, explicações de problemas 

populares) com apelações puras (exibição de portadores de doenças graves, alongamento de 

pênis, estimulantes sexuais, problemas conjugais, crimes hediondos, matérias variadas 

abordando o sobrenatural, religião, espiritualidade, crenças, assuntos fortes e polêmicos, 

etc.), assim como também a promoção do reencontro de parentes que não se viam há 

décadas e os conhecidos testes de DNA, com os quais as pessoas brigavam para provar ou 



confirmar a paternidade e, no estilo dos circos, tocava-se parabéns para o papai ou ele não é 

o pai, dependendo do resultado do exame, que só era divulgado após vários minutos. Para 

cada exame de DNA feito no palco havia uma dramatização com o elenco circense.  

Durante muitos anos, o programa foi dirigido por Fábio Furiatti que supervisionava 

uma equipe de humoristas, redatores, jornalistas e produtores especializados em matérias de 

impacto na opinião pública. Ratinho durante toda a primeira fase do programa tinha um 

cassetete de borracha que ele usava frequentemente para bater na mesa expressando sua 

indignação com a criminalidade e com as injustiças existentes no país. Nas primeiras 

exibições, o programa contava com um grupo de animadoras de auditório que ficavam 

espalhadas pela plateia. Também no início do Programa havia a dança do primeiro lugar 

quando o apresentador e seus colegas de palco traziam um pódio e subiam no ponto mais 

alto, ao som do tema do Jornal Nacional, assim que o programa atingia o 1º lugar no 

IBOPE. Essa dança foi uma das razões para se proibir a divulgação dos resultados nos 

programas. No ano de 2005, o diretor do programa demitiu toda equipe que trabalhava com 

o Ratinho desde os tempos da Rede Record e realizou diversas mudanças no formato que 

não foram suficientes para recuperar a enorme audiência do passado. E também o que tem 

em comum em todas as "Aberturas" do programa é a frase clássica que ele sempre fala:  

“Epa, Epa, Epa!  Boa Noite, Brasil!. Estamos Começando mais um programa  do 

Ratinho”.  

 

 

4.2. SEGUNDO CENÁRIO 

 

O programa desenvolve-se com o apresentador “brincando” com jogos. A atração 

tem muitas e diversas formas de ganhar ou perder. Este jogo de disputas na verdade é um 

jogo de sonhos, no qual as pessoas que ganham têm suas vidas transformadas pelos muitos 

e diferentes prêmios, mas os que perdem saem sem nada e sem alterar o seu cotidiano. Mas 

para representar uma superioridade e uma autoridade, o apresentador faz sátiras e 

brincadeiras com um “jornalismo sério”. O jornal Rational, que é um quadro do programa, 

ele imita, arremeda, faz paródias, e ironiza alguns programas de outras emissoras. 

Outro quadro do programa, bastante famoso, por suas brigas e ânimos exaltados, é o 

exame de DNA, a produção fez uma brincadeira com um dos seus personagens. Ratinho, 



que é conhecido por suas críticas inflamadas contra os corruptos e os políticos que nada 

fazem pela população, resolveu debochar de uma saia justa em seu programa. Em uma de 

suas edições, o "Programa do Ratinho" (SBT) fez piada da investigação envolvendo o 

humorista Marquito, integrante da atração. Marquito é vereador pelo PTB e está sendo 

investigado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo por suspeita de corrupção.  

O vereador é acusado de exigir como propina parte dos salários dos funcionários 

que trabalham em seu gabinete. Investigado por suspeita de corrupção, o humorista foi 

perseguido pelo "japonês da Federal" no palco do programa do SBT. Um sósia do agente da 

Polícia Federal - conhecido por prender os envolvidos na operação Lava Jato - entrou no 

palco da atração durante o quadro do exame de DNA. Marquito então saiu correndo, 

enquanto um som de sirene soava e outros integrantes do programa falavam para ele fugir.  

O "sósia" do policial federal ficou correndo atrás de Marquito no palco do 

programa. Completando o circo, a trilha sonora da confusão era a marchinha: "Ai, meu 

Deus! Que legal! Bateu na minha porta o japonês da Federal", cantada pela banda do 

programa. O problema é que a acusação envolvendo Marquito é séria. Uma pessoa ligada e 

que trabalha no Ministério Público, disse que a piada foi interpretada como provocação 

pelos responsáveis pela investigação e que isso pode trazer mais problemas para Marquito e 

até para Ratinho. 

 

 

4.3 TERCEIRO CENÁRIO 

 

O „Programa do Ratinho‟ é o circo que o brasileiro adora ver, ouvir e comentar, que 

por volta das 22 horas, de segunda a sexta, vai ao ar o „Programa do Ratinho‟, ao vivo (ou 

gravado) pelo SBT. Um jeito louco e descontraído de informar, divertir e entreter a família 

brasileira que cada vez mais toma o gosto popular dos telespectadores. Ratinho que se 

consolidou repórter investigativo, que sempre defendia a opinião do povo, hoje, faz o lado 

contrário e prefere levar o humor nosense ao público da emissora de Silvio Santos. Como o 

mesmo já disse em entrevista, o público prefere o Ratinho assim: o verdadeiro circo na 

televisão. 

O programa é diário e cada dia da semana possui uma pauta diferente para agradar a 

todos os gostos. Com um quadro de calouros que tentam a sorte diante de jurados rigorosos 



para saber ao certo se cantam bem ou não, valendo prêmio de mil reais. Também levando 

vários famosos da internet no „Show da Idade‟ e no „Porradas da Internet‟,  Ratinho faz um 

mix daquilo que é mais engraçado para entreter e garantir boas risadas do público e também 

o quadro "tempo de ganhar". Mais um quadro que é bastante comentado, é o „Boteco do 

Ratinho‟ e o exame de DNA, os quais esquentam as noites com as músicas e as brigas mais 

polêmicas da TV Brasileira.  

Há uma edição especial do „Jornal Rational‟ e do „Vem Quem Quer‟ com o Tataco, 

que trazem tudo que está acontecendo no mundo. Desde notícias hilárias, até convidados 

que mal sabem cantar. E para encerrar a semana, uma edição mais light, realizando sempre 

sonhos no „Foguetinho‟ e no „De Volta pra Minha Casa‟. Tem uma mistura de atrações: 

desde realizações de sonhos até muita briga, muita polêmica com o exame de DNA.  

Para o Blogueiro e Crítico de tv, Alann Santos. Hoje, Carlos Massa, o "Ratinho", é 

um completo animador de palco e apresentador. Ratinho é o cara que leva a alegria para o 

telespectador. Ele manda e desmanda no „ao vivo‟ como ninguém. É Fora de série. Eu 

Aplaudo de pé e tiro o chapéu, ao talento e sucesso do apresentador. O programa está muito 

gostoso de ver com toda a família reunida. Muito bom mesmo de verdade. E reflete no 

Ibope. Segundo lugar isolado na audiência, alcançando, às vezes, picos de liderança. Muito 

merecido mesmo e sucesso a toda equipe do programa e ao próprio Ratinho. Segundo 

Santos, em meio as mudanças de conteúdo ao longo dos anos, o mesmo sobreviveu e está aí 

até hoje entrando nos lares brasileiros para levar muita energia positiva a todos nós. Vida 

longa ao „Programa do Ratinho‟ e a todos com quem ele trabalha. E que mais 

apresentadores como ele, virem animadores de palco. O Brasil tem muitas joias escondidas, 

basta apenas lapidar e oferecerem oportunidades para que novos animadores de auditórios 

surjam. E o Carlos Massa, o "Ratinho", que continue com muita disposição. E sempre 

chamando a outra atração, a grade da programação, e falando: “Boa noite, Brasil! SBT 

compartilhe”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

        Nesta pesquisa, teve-se por propósito fazer leituras descritivas do "Programa do 

Ratinho", no SBT, apresentado pelo comunicador Carlos Massa. Nesse sentido, 

descreveu-se a presença do personagem Ratinho, seus quadros, os modos inusitados de 

comunicar-se e os conteúdos apresentados no programa. Classifica-se esta proposta de 

programação ofertada por Ratinho como emblemática de uma sociedade do espetáculo, 

escrachada e valorizando a aparência em detrimento ao conteúdo. 

        A partir destas constatações, o conjunto de dados abordados neste trabalho 

encaminha para algumas considerações: Primeiro, sobre o papel do apresentador, Carlos 

Massa, chamado por todos de Ratinho. Percebe-se que em todos os programas e no decorrer 

de todos os anos em que está no ar, a presença de Ratinho é protagonista no programa e 

muito forte. Pode-se observar que Ratinho circula em todos os ambientes e quadros do 

programa como o “dono”, o “maestro” da cena midiática. Este personagem por ele 

desempenhado explora circunstâncias de poder e, de interação com o público da forma que 

quer e como quer.  

        Em certos momentos do programa, entende-se que Ratinho apresenta-se com 

objetividade, engraçado e, em outras, escrachado e debochado. Tanto de um jeito, como de 

outro, o certo é que Ratinho tem carisma e com seu jeito de ser, tem uma autoridade sobre o 

programa e que se torna um “modelo” para o programa. É esta autoridade que se acredita 

poder ser uma das possibilidades dos telespectadores terem confiança no que diz e 

gostarem da programação. 

      O segundo aspecto dos encaminhamentos de pesquisa diz respeito aos 

convidados/participantes do programa, que circulam como personagens fixos de todos os 

quadros, em ambientes festivos, alegres, de muito barulho, confusão e gritaria. Este 

ambiente  se aproxima ao ambiente do circo, com palhaços, trapezistas , bailarinas e 

bailarinos que interagem com o apresentador, com o público e , em certos quadros, com o 

corpo de jurados. Esta presença constante destes personagens significa que o programa quer 

ser de entretenimento, ou seja, tem uma vocação para o escracho. Mas, ao mesmo tempo, os 

jogos e as sátiras que são feitos com o quadro jornal do Ratinho, aproxima-o de outras 



emissoras as quais fazem o telejornalismo, como uma forma de conseguir status na 

programação de outros.  

Por último, entender o porquê a audiência continua cativa por tantos anos 

consecutivos demandaria um novo trabalho e um novo viés de pesquisa. Entretanto, ao 

fazer a leitura deste programa, arrisca-se a propor que Ratinho não muda sua forma de 

apresentar-se e conduzir seu programa. Ou seja, ele é fiel ao seu estilo, ele é autêntico na 

sua forma genuína de conduzir o programa, ressaltando uma forma debochado, popular e 

povão de ser.  

     Nesse sentido, nota-se que o programa Ratinho tem uma receita utilizada há muitos 

anos: Comunica-se de uma forma bem acessível e leva ao seu público de uma maneira 

divertida casos e conflitos da sociedade que mostra da forma como sabe fazer: passional e 

fora das convenções de etiqueta de palco e cenografia. 
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