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“Ele não falou; e, no entanto, ali está uma 

conversação em seus olhos.” 

  

(Henry Wadsworth Longfellow) 
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capazes de ler a realidade à sua volta.” 
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RESUMO 

  

 

SIEBRA, Gilca. B. A. Estereótipos na programação televisiva infantil: A trapalhada d’Os 

Trapalhões. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Psicologia. Programa de Pós-

Graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia - UFBA. Salvador, BA, 2005. 

 

 

 Esta dissertação trata do estudo dos estereótipos nos programas televisivos 

infantis – conforme o título – e, mais especificamente, no Programa Os Trapalhões, 

veiculado pela Rede Globo de Televisão, entre 1970 e 1990. Para tanto, fez-se 

necessária uma revisão do que seriam os meios de comunicação de massa (MCM), sua 

origem, evolução e importância, assim como sua interface com a linguagem, verbal e 

não-verbal; também se abordou a formação do grupo Os Trapalhões e seus impactos 

no cotidiano brasileiro. Pretendeu-se demonstrar a existência inequívoca de 

estereótipos no referido programa, bem como suas possíveis influências na população 

exposta a ele, em especial na população infantil. Tentou-se, ainda, alertar para 

prováveis desdobramentos de tais influências, a fim de se contribuir para uma escolha 

mais criteriosa de uma programação televisiva que cause menos danos.  

 

 

Palavras-chave: Estereótipo, mídia, programação infantil, televisão. 
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ABSTRACT 
 
 

 

SIEBRA, Gilca. B. A. Stereotypes in the children’s television programs: Trapalhões’ trap. 

M. S. Degree dissertation. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 

Federal da Bahia - UFBA. Salvador, BA, 2005.  

 

 

 

According to the title, this thesis reports the stereotypes mostly seen in children’s 

television programs, with an emphasis on the well known “Programa dos Trapalhões”, 

broadcasted by Globo Television Network, from 1970 to 1990. In order to achieve its 

objective, it is necessary to review the means of communication, especially, mass 

media, its origins, evolution, and relevance, as well as its verbal and non-verbal 

interface. It is researched the making off of the comedians’ formation and the social 

impact they have caused to the Brazilian way of life, as well. Other than analyzing the 

group, it also aimed to demonstrate an undoubtful presence of stereotypes in such 

program and the possible influences upon the audience it reached, especially, infants. 

As an alert, this work sought to provide possible deployment of such influences onto its 

audience with focus on a choice of entertainment which is not only wiser but that may 

cause less damage to TV viewers as a whole. 

 

 

 

Key words: stereotype, media, children’s program, television. 
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Apresentação 

 

Esta dissertação, elaborada no Programa de Pós-Graduação em Psicologia – 

Mestrado em Psicologia da UFBA, na área de concentração Psicologia Social e do 

Trabalho, compatível com a linha de pesquisa de Cognição Social e Representações –, 

diz respeito ao estudo do Programa Os Trapalhões, e busca detectar e analisar 

possíveis estereótipos por eles veiculados na mídia televisiva, no espaço temporal de 

aproximadamente 13 anos – de 1977 a 1990 –, através de uma rede emissora de TV 

detentora de altos índices estatísticos de tele-audiência. 

 

Há muito tempo percebi que, como se diz corriqueiramente, “todos somos iguais, 

mas uns são mais iguais que outros”. Embora o objetivo declarado dessa assertiva seja 

enunciar – ou denunciar – que algumas pessoas são diferenciadas, têm mais 

vantagens que outras etc, vejo-a de outra forma: vejo-a como a constatação cabal de 

que se pretende que todos se pareçam indistintamente (na medida do possível), que 

ninguém fuja ao senso comum, não destoe do padrão estabelecido e, sobretudo, não 

questione esse padrão – seja através de embates argumentativos, seja, simplesmente, 

por ignorar estas regras tácitas, não explícitas, adotando uma postura “diferente”, que, 

de certa maneira, ameace os demais (“Se alguém pode, por que não eu?”). 

 

Meu envolvimento com o tema dos estereótipos deveu-se, a princípio, à atenção 

que peculiarmente tenho – tanto como psicanalista quanto como professora de 

lingüística, linguagem forense e comunicação e expressão – ao uso da língua, suas 

mensagens subliminares e seus efeitos; depois, este interesse evoluiu para uma 

curiosidade investigativa, que terminou por carrear outros olhares sobre manifestações 

variadas – não apenas lingüísticas – da existência de estereótipos. Decidi, então, 

estudá-los: constatar sua existência ou não; descobrir suas facetas, suas 

características, sua composição, sua natureza.  

 

Tal estudo efetuei, em parte, durante o meu curso de Mestrado em Psicologia, na 

linha supracitada, porém meu objetivo inicial revelou-se de muito largo espectro, 
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demasiado ambicioso para ser atingido apenas em uma pesquisa de dissertação de 

mestrado. Portanto, é minha intenção continuar estudando estereótipos durante um 

curso de doutoramento – enfocando as questões que, agora, deixo pendentes – e, 

quiçá, durante toda a minha vida, já que é um tema que me mobiliza tanto, atraindo 

para si meus olhares mais perscrutadores e cobiçosos de entendê-los e – quimera! – 

domá-los. 

 

Justificativa 

 

O estudo deste tema se justifica devido à imbricação dele com as questões 

relativas à Psicologia Social, na medida em que interfere, sub-repticiamente ou não, 

nas relações pessoais, grupais, regionais e, em última análise, até entre nações.  

 

Os estereótipos são, muitas vezes, utilizados de forma a conduzir a opinião 

pública nesta ou naquela direção, consoante com ideologias, políticas, idéias pré-

concebidas ou até interesses escusos. Se se tiver consciência disso, os danos 

porventura causados podem ser minimizados, neutralizados ou até evitados. Se se 

puder distinguir estereótipos veiculados maciçamente – através da mídia –, talvez se 

consiga abreviar a exposição a preconceitos, atenuar sofrimentos a que, via de regra, o 

público em geral está exposto. 

 

Talvez programas televisivos, presumivelmente humorísticos, tais como “Zorra 

Total” – que agride, predominantemente, a imagem do homossexual –; “Casseta e 

Planeta” – que reforça, sobremaneira, o estigma a que os afro-descendentes estão 

submetidos –; e, há algum tempo, “Os Trapalhões” – que açambarcavam toda a sorte 

de categorias sociais: mulher-objeto, gay-escandaloso, nordestino-bronco, gordo-

preguiçoso, judeu-mesquinho, alemão-belicoso, português-burro, mineiro-arisco, 

político-ladrão, sogra-estorvo, anão-inútil, velho-irritante, negro-inferior, novo rico-brega, 

entre outros – fossem repensados e reconfigurados a fim de se diluir ou bloquear a 

divulgação de tais preconceitos que implicam o incremento da intolerância ao diferente. 

Seguramente os citados programas perderiam em comicidade e em retorno financeiro 
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(o ser humano, em linhas gerais, tem uma certa inclinação para gozar com o sofrimento 

do próximo – mas isso é uma outra questão digna de outro projeto de pesquisa...), 

porém estariam muito mais corretos politicamente.  

 

Se se estudassem os estereótipos, descobrindo seu processo de formação, 

implantação e sobrevivência, ter-se-iam elementos para influir em quaisquer desses 

processos, alterando, talvez, seu curso para que causassem menos prejuízos às 

relações humanas, fossem essas intra ou interpessoais. Entretanto, como este objetivo 

é por demais grandioso – embora, ao perquirir o escrínio de meu desejo, seja esta 

trajetória a que, mesmo que tarde, quero seguir –, adequou-se este estudo ao que, ora, 

foi passível de ser feito. 

 

A proposta desta dissertação é abordar os prováveis estereótipos difundidos nos 

meios de comunicação de massa (MCM), mais especificamente através da televisão, 

pel’Os Trapalhões. Isso porque, sendo a atividade deste grupo dirigida, 

preferencialmente, ao público infantil – e por tanto tempo –, crê-se que seus efeitos 

sejam mais contundentes, uma vez que a criança ainda não está com seus conceitos 

formados / firmados. 
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2. Estereótipos e Meios de Comunicação de Massa (MCM) 

 

Aqui, serão encontradas articulações entre os dois temas do título, a serem 

apresentadas nas seções: 2.1. Estereótipos; 2.2. Meios de Comunicação de Massa. 

 

2.1. Estereótipos 

 

Esta seção está organizada em subseções, a saber: 2.1.1. Definição dos 

estereótipos; 2.1.2. Caracterização dos estereótipos; 2.1.3. Modelo sócio-cultural; 2.1.4. 

Media framing e construção social da realidade. 

 

2.1.1. Definição dos estereótipos 

 

Pereira (2002) aponta facetas de definições dos estereótipos, enfocando o plano 

etimológico – em que o termo é formado por duas palavras gregas: stereos, que 

significa rígido, e túpos, que quer dizer traços – e o plano histórico, onde há duas 

possibilidades: a que indica a psiquiatria do século XIX como precursora do termo, 

utilizando estereotipagem quando se referia à recorrência mecânica de gestos, posturas 

e / ou expressões verbais em pacientes acometidos de dementia praecox; e a que 

reputa a tipografia como responsável por sua origem e difusão, ao usá-lo para nomear 

um tipo de molde metálico próprio das oficinas tipográficas, que se caracterizava pela 

capacidade de produzir uma mesma impressão inúmeras vezes, sem que se 

desgastasse, surgindo daí, por analogia, o substantivo estereótipo, para nomear algo 

que poderia ser repetido mecânica e insensivelmente. 

 

Nesdale e Durkin (1998) definiram os estereótipos como generalizações feitas 

por um grupo de pessoas acerca dos atributos e do comportamento de outros grupos, 

considerando-os como produtos inevitáveis dos processos adaptativos utilizados pelos 

indivíduos para simplificar e organizar as inumeráveis informações encontradas no 

ambiente social. Ruscher e Hurley (2000) corroboram esta idéia quando enunciam que 

a complexidade do mundo social é reduzida pelo uso de estereótipos.  
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Pereira (2002) acrescenta ainda que o termo tem sido utilizado nas ciências 

sociais, referindo-se à imagem por demais generalizada que se possui de um grupo ou 

de indivíduos que pertençam a um grupo. 

 

Estereótipos têm sido relacionados a importantes aspectos do processo de 

aquisição da linguagem, tal como o papel da identidade social e sistema de valores (El-

Dash & Busnardo, 2001). 

 

Pesquisas em formação de estereótipos situam-se no domínio da psicologia 

social e de seu subcampo de estudo: a percepção pessoal. “O estudo da percepção 

pessoal inclui a investigação de como as pessoas criam impressões dos outros, que 

informações desviam essas impressões, que tipos de informação são usados para 

formar impressões e quão acuradas essas impressões realmente são.” (Taylor, Peplau 

& Sears, 1994: 35).  

 

Hippel, Sckaquaptewa e Vargas (1995: 181) acrescentam: “Embora algumas das 

suposições possam-se originar no sistema perceptual, outras são aprendidas através 

da experiência... Conseqüentemente, porque nosso conhecimento de mundo guia o que 

nós vemos e ouvimos, os estereótipos têm uma grande parcela do potencial para 

influenciar a percepção”. 

 

Estereótipos prévios são formados; os percebedores constroem impressões 

gerais de pessoas e de grupos de pessoas com base em um número de diferentes tipos 

de informação, tais como os já mencionados, e / ou pistas físicas, como de raça e 

gênero, comportamento observável e julgamentos de competência e socialização. As 

pessoas tendem a inferir traços de personalidade de indícios, tais como esses, de uma 

maneira automática. Como Taylor e colaboradores (1994: 35 - 36) apontam, “as 

inferências que as pessoas fazem de outras baseadas em informações mínimas são 

facilmente integradas para formar globalmente impressões de pessoas, que 

permanecem ativas por longos períodos de tempo”. 
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“A abordagem cognitiva da percepção pessoal e formação de impressões 

salienta a noção de que as habilidades das pessoas para tratar as estimulações 

sensoriais novas são limitadas, por isso os percebedores absorvem informações 

apenas seletivamente e as organizam dentro de um significativo de gestalt1 que os 

ajuda a entender o sentido do input inteiro” (Taylor et al., 1994: 42). Um mecanismo 

eficiente para organizar informações novas é categorizar cada novo estímulo tão logo 

seja possível, a fim de oferecer um atalho dentro da visão global dos percebedores. 

 

Das impressões básicas de outros vêm os estereótipos, que são geralmente 

considerados crenças sobre as características de um certo grupo. Além dessas crenças 

sobre os atributos pessoais, entretanto, Hippel e colaboradores (1995: 178) consideram 

que estereótipos são também teorias “sobre como os membros de um outro grupo 

parecem, pensam e agem, e como e por que esses atributos são reunidos juntos”. [Um 

estereótipo] “guia comportamentos e julgamentos... pode ser representativo em uma 

variedade de maneiras: como uma categoria social, um esquema, uma razão básica, 

uma distribuição, uma expectativa, um protótipo, um exemplo, uma cadeia associativa 

ou mesmo talvez uma vasta coleção de momentos”.   

 

Como essa última frase indica, psicólogos sociais variam em como eles tentam 

modelar os estereótipos, mas todos concordam que os estereótipos têm uma forte 

influência na percepção de informações sociais, bem como um papel relevante na 

percepção do discurso. 

 

É importante notar, como Fiske e Taylor (1994: 165) ressaltam, “categorizações 

de outros exemplos para exagerar diferenças percebidas entre os grupos [out-group] e 

minimizar diferenças percebidas dentro de cada grupo [in-group]”. E que há relações 

intergrupais que se opõem em categorias plenamente discerníveis, através de vieses 

lingüísticos. (De Poot & Semin, 1995; Fisk, 2000; Hippel, Sckaquaptewa & Vargas, 

1997; Lee & Kasoff, 1992; Mass & Arcuri, 2000; Mass, Ceccarelli & Rudin, 1996; Mass, 

Milesi, Zabbini & Stahlberg, 1995; Mass, Salvi, Arcuri & Semin, 1989; Semin & De Poot, 

                                                           
1
 Forma de aprendizagem baseada em insight –> compreensão ou discernimento (Silveira, 2002). 
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1997; Semin & Fiedler, 1988; Taijfel & Turner, 1979; Tanabe & Oka, 2001). Assim, a 

despeito de os estereótipos sobre grupos de pessoas serem formados e mantidos para 

auxiliar os percebedores a entender a realidade, esses estereótipos podem 

freqüentemente induzir a falsas percepções dessa mesma realidade. 

 

2.1.2. Caracterização dos estereótipos 

 

Não parece impossível caracterizar os estereótipos como elaborações humanas 

socialmente construídas, transmitidos de geração em geração, não apenas em contatos 

diretos entre os diversos agentes sociais, mas também criados e reforçados pelos 

MCM, que são capazes de alterar as impressões sobre os grupos em vários sentidos. É 

inegável que a mídia se encarrega de transmitir, difundir e criar estereótipos a respeito 

das mais diversas categorias sociais, sobretudo através do jornal, do rádio, da TV e do 

cinema. 

 

Ruggiero (1999) argumenta que os MCM exercem um papel decisivo nesta 

situação à medida que contribuem para o desenvolvimento de crenças estereotipadas 

coletivamente partilhadas.  

 

Brigham (1971), citado em pesquisas a partir da década de 80, enuncia que os 

estereótipos foram definidos de uma forma mais compatível com a abordagem 

cognitivista, vindo a ser concebidos como estruturas que contêm o conhecimento, as 

crenças e as expectativas do percebedor em relação a algum grupo humano.  

 

Seguindo este raciocínio, de acordo com Pereira (2002), manuais de psicologia 

definem os estereótipos como crenças generalizadas, inacuradas ou resistentes a 

novas informações sobre os atributos pessoais acerca de um grupo de pessoas, cuja 

função seria a de simplificar a maneira pela qual o mundo é interpretado. 

 

Os estudos teóricos de identidade social sugerem o entendimento de que toda 

sociedade é constituída por categorias sociais que confrontam outras categorias em 
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termos de relações de status e poder (Pereira, 2002) – entendendo-se categoria social, 

simplificadamente, como rótulos verbais aplicados aos representantes de um 

determinado grupo social.  Assim, sua prioridade seria a de compreender os 

mecanismos através dos quais as categorias sociais tornam-se grupos humanos devido 

ao compartilhamento de crenças impostas e de como é possível estudar essas 

transformações. 

 

Com o predomínio da abordagem da cognição social – especialmente com o 

entendimento de que os estereótipos, bem como as demais categorias utilizadas pelo 

observador, serviriam para simplificar um mundo usualmente complexo –, os 

estereótipos deixaram de ser considerados como generalizações indevidas feitas por 

indivíduos preconceituosos, passando a ser vistos como processos comuns, utilizados 

cotidianamente pelos percebedores para lidar com um ambiente social heterogêneo. 

 

Para Devine, Hamilton e Ostron (1994), o indivíduo, no contexto social – o foco 

da psicologia social –, é visto como alguém que está sempre virtualmente engajado em 

alguma forma do processo de informação, embora rudimentar. Esta assertiva se aplica 

se a pessoa estiver formando a impressão de um estrangeiro, reagindo a alguma 

ameaça inter-racial, sondando o sexo oposto, lidando com a doença de um filho ou, 

simplesmente, decidindo que marca de desodorante comprar. Em qualquer 

circunstância, a pessoa espera, observa e codifica informações do contexto social (real 

ou imaginário), interpreta e elabora tais informações através de processos avaliativos, 

inferenciais e atribucionais, e representa o “conhecimento” elaborado na memória, da 

qual, mais tarde, ele pode ser reavido para uso em associações de idéias, 

pensamentos subseqüentes, julgamentos e para guiar comportamentos. Hamilton, 

Stroessner e Driscoll (1994) discutem como a cognição social tem afetado a maneira 

como os psicólogos sociais pensam sobre e realizam pesquisas em estereótipos. 

 

O entendimento básico subjacente ao conceito de aprendizagem social é de que 

tanto a observação direta das discrepâncias entre os vários grupos quanto as 

influências indiretas exercidas pela mídia são responsáveis pela evolução e 
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transmissão dos estereótipos – tradicionalmente concebidos como uma coleção de 

atributos que se acredita serem característicos de um grupo social e que enfatiza, 

sobremaneira, a dimensão dos conteúdos, fazendo referência especial aos traços que 

se imaginam inerentes aos membros do grupo-alvo – que, assim, seriam assumidos 

como constituintes do próprio ambiente social, havendo um entendimento tácito de que 

os estereótipos tendem a ser absorvidos  pela audiência dos MCM.  

            

Worchel e Rothberg (1997) apontam que os efeitos dos meios de comunicação 

de massa geram não só esquemas a respeito dos grupos-alvo como também induzem 

repertórios ou pautas comportamentais a serem adotadas quando do encontro dos 

membros do grupo externo.  

 

Os estereótipos podem ser concebidos a partir de três dimensões fundamentais: 

como resultante de processos cognitivo-perceptuais que favoreçam a identidade entre 

os membros que pertencem a uma mesma categoria; como meios utilizados pelas 

pessoas para racionalizar, explicar, justificar e esclarecer tanto os próprios 

comportamentos quanto os dos componentes dos vários grupos com quem se 

relacionam; como prescritores de um script social, ao definirem quais seriam as 

percepções, atitudes e comportamentos apropriados em relação aos membros do out-

group em uma dada situação, sempre considerando a necessidade de se priorizar o 

próprio grupo. 

 

Pode-se, então, deduzir que os estereótipos são crenças arraigadas – 

provavelmente sem fundamento científico definitivo que os legitime2 – sobre 

determinados aspectos ligados ao conjunto de circunstâncias em que algumas pessoas 

percebem outras, pressupondo que essa percepção é compartilhada por muitos.  Em 

outras palavras, os estereótipos referem-se a uma forma de se identificar um indivíduo 

                                                           
2
 Embora haja uma compreensão de que os estereótipos seriam uma visão supersimplificada do 

mundo, teorias sobre acurácia dos estereótipos – contrapondo-se a essa visão – sugerem a possibilidade 
de haver um fundo de verdade neles. 
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de acordo com a sua aparência, cor, crença religiosa, ideologia, idade, papéis sociais e 

sexuais, condição sócio-econômica e cultural. 

 

Esta forma peculiar de várias pessoas perceberem outras suscita, não raro, 

piadas, brincadeiras e ditos populares (como por exemplo, “negro, quando não suja na 

entrada, suja na saída”) que tentam – e fracassam – amenizar, ou talvez persuadir e 

incutir, através de um humor cáustico, mordaz e de mau-gosto, as pretensas “verdades 

universais” que enunciam. Davies (1982) argumenta que o apelo popular exercido pelas 

anedotas étnicas deveria ser explicado em termos sociológicos, pois elas delineiam 

claramente os limites geográficos, sociais e morais das nações ou grupos étnicos, 

reduzindo a ambigüidade entre o que é permissível e o que é aceitável.     

 

 2.1.3. Modelo sócio-cultural 

 

Em linhas gerais, o argumento básico da teoria sócio-cultural é o de que os 

estereótipos se formam através da observação dos comportamentos apresentados 

pelos membros do grupo estereotipado, em especial com padrões de comportamento 

tipicamente associados às expectativas em relação ao papel desempenhado pelos 

membros do grupo estereotipado. Assim, se percebedores tiverem poucas chances de 

observar diretamente o comportamento dos membros de um determinado grupo social, 

as observações restringir-se-ão aos padrões de comportamentos apresentados nas 

circunstâncias em que lhes são retratados pela mídia. 

 

A direção dos estudos teóricos sócio-culturais dos estereótipos aponta para o 

conceito de aprendizagem social, preocupando-se, sobretudo, com a evolução e os 

modos de transmissão dos estereótipos. O entendimento básico desta perspectiva é de 

que tanto a observação direta das diferenças entre os vários grupos quanto as 

influências indiretas exercidas pela mídia são os principais responsáveis pela evolução 

e transmissão dos estereótipos que, neste sentido, deveriam ser entendidos como uma 

parte constituinte do próprio ambiente social, uma vez que a natureza dos papéis é 

determinada freqüentemente pelas estruturas econômicas e sociais da sociedade. 
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Então, as repetidas observações de comportamentos tipicamente associados a papéis 

sociais seriam usadas como critério para uma espécie de diagnóstico social, servindo 

para caracterizar não só os papéis em si mesmos, mas para a realização de inferências 

acerca dos atributos pessoais daqueles que são observados exercendo esses papéis 

sociais (Pereira, 2002). 

 

2.1.4. Media framing e construção social da realidade 

 

Socialização, em termos simples, é o processo pelo qual o indivíduo adquire a 

cultura de um grupo e internaliza normas sociais, fazendo com que seu comportamento 

leve em conta as expectativas dos outros. É, em geral, deliberada, podendo ocorrer 

inadvertidamente quando o indivíduo descobre as normas sociais sem nenhuma 

instrução especial sobre elas. 

 

Combinando insights de antropologia, psicologia e sociologia, Goffman (1974) 

demonstrou como as microestruturas da interação da rotina social se afinam com a 

consciência individual e a identidade, propondo que os humanos fazem sentido do 

mundo usando filtros cognitivos, ou frames. Das análises de Goffman (1979) de 

anúncios em revistas à mídia televisiva, generaliza-se e confia-se em seus insights 

teóricos para especular sobre os efeitos da imagem popular no framing cultural de 

trabalho, família e gênero (Coltrane & Adams,1997). 

 

Como Goffman (1974), os analistas da mídia freqüentemente usam o conceito de 

frame para avaliar o significado da imagem televisiva (Entman, 1993; Gitlin, 1980). 

Geralmente falando, um frame atua na análise dos MCM como um esquema na 

psicologia cognitiva, selecionando certos aspectos de uma realidade percebida e 

fazendo-os mais salientes que outros (Gamsom, Croteau, Hoynes & Sasson, 1992).  

Pesquisas mostraram que frames da mídia ajudam a definir problemas, diagnosticar 

causas, fazer julgamentos morais e sugerir remédios específicos (Snow & Benford, 

1988). Tendo, atualmente, perda das garantias da tradição (Gitlin, 1980), as pessoas 
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usam os frames midiáticos em conjunção com outros tipos de informação para 

simplificar, organizar e fazer senso em um mundo cada vez mais complexo. 

 

 2.2. Meios de Comunicação de Massa (MCM) 

 

 Nesta seção, são apresentadas as seguintes subseções: 2.2.1. Definição dos 

MCM; 2.2.2. Evolução dos MCM; 2.2.3. Importância da televisão; 2.2.4. História da 

televisão; 2.2.5. Os Trapalhões; 2.2.6. Impactos da mídia; 2.2.7. Mídia e linguagem; 

2.2.8. Mídia e informações expressas por canais não-verbais; 2.2.9. Impactos d’Os 

Trapalhões.  

 

2.2.1. Definição dos MCM 

As mensagens lingüísticas, nas sociedades orais, sempre eram recebidas no 

momento e no local de sua emissão. Ambos os atores envolvidos na comunicação, 

emissores e receptores, partilhavam uma situação idêntica e, na maioria das vezes, um 

universo semelhante de significados. Tais atores mergulhavam no mesmo banho 

semântico, no mesmo contexto, no mesmo fluxo vivo de interação.   

A transmissão cíclica de geração para geração garantia a perenidade no tempo. 

A capacidade da memória humana limitava, no entanto, o tamanho do tesouro cultural 

às lembranças e aos saberes de um grupo de idosos.  

A escrita descortinou possibilidades de comunicação desconhecidas pelas 

sociedades orais, nas quais tornava-se factível tomar conhecimento de mensagens 

geradas por pessoas situadas a milhares de quilômetros ou mortas há séculos, ou 

expressando-se desde enormes distâncias culturais ou sociais. Assim sendo, os atores 

da comunicação não partilhavam necessariamente a mesma situação, não estavam 

mais em interação direta.    

A escrita, e a seguir sua impressão, trouxe uma possibilidade de extensão 

indefinida da memória social. Subsistindo além de suas condições de emissão e 

recepção, as mensagens escritas mantêm-se "fora de contexto". Não é fácil entender 
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uma mensagem quando separada de seu contexto vivo de produção. Talvez por isso 

que, ao lado da recepção, inventaram-se as artes da interpretação, da tradução, toda 

uma tecnologia lingüística (gramáticas, dicionários…), bem como os meios de 

comunicação de massa (imprensa, rádio, cinema, televisão). 

A idéia de trabalhar com imagens está atrelada à história da civilização. Já nos 

tempos primitivos, o homem registrava suas impressões em forma de desenhos a fim 

de que, agregada à hipotética e almejada imortalidade, gerações futuras pudessem 

entender o passado, aprender e evoluir. 

O jornal, o rádio, a televisão, a internet progridem tão vertiginosamente quanto a 

velocidade de informações, atingindo um expressivo número de pessoas, também 

chamado de massa – aglomerado de gente, formando um grupo com pouca ou 

nenhuma coesão. Na acepção sociológica, massa é um conjunto de indivíduos não 

delimitados pelas classificações tradicionais (família, classe), mas definido por um 

objetivo visado por certas atividades (DICMAXI, 1998), enquanto comunicação é o ato 

ou efeito de transmitir mensagens por meio de métodos e / ou processos convencionais 

(Ferreira, 1993), como a linguagem verbal e / ou não-verbal; daí, advindo a expressão 

meios de comunicação de massa. 

Dado que a mensagem midiática será lida, ouvida, vista por milhares ou milhões 

de pessoas mundo afora, é composta de maneira que encontre o «denominador 

comum» mental de seus destinatários (Lévy, 1998). A mensagem midiática, por circular 

num espaço desprovido de interação, não pode explorar o contexto particular que 

envolve o receptor, ignora sua singularidade, suas aderências sociais, sua micro-

cultura, seu momento e sua situação especial3. Tal dispositivo, concomitantemente 

redutor e conquistador, é que fabrica o "público" indiferenciado, a "massa" dos meios de 

comunicação de massa, universalizante em sua gênese (Lévy, 1998). 

                                                           
3
 Esta idéia não é consensual; há autores que discordam de maneira veemente (Thompsom, por 

exemplo) deste ponto de vista, de que não há interação, o que eles apontam é que existem mecanismos 
e níveis diferenciados de interação comunicacional mediada.  
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Interagindo com os outros MCM, a televisão traz à tona um plano emocional de 

existência que reúne os membros da sociedade numa espécie de macro-contexto 

flutuante, sem memória4 e de rápida evolução. Percebe-se isso mais evidentemente 

nos fenômenos do "ao vivo" e, em geral, quando a «atualidade»  se torna “quente” 

(Lévy, 1998).  

A festividade e a efemeridade, assim como o consumo individual e solitário, são 

encontrados no espetáculo midiático. Para a TV, foi transmitida a dimensão festiva 

teatral, que fez de sua rotina um espetáculo no qual imagens são consumidas e a 

“realidade transformada em espetáculo realista” (Bettetini, 1986: 184). 

É preciso reconhecer a McLuhan (1977) o fato de ter sido o primeiro a descrever 

este caráter das sociedades midiáticas. A principal diferença entre o contexto midiático 

e o contexto oral é que os telespectadores, embora emocionalmente implicados na 

esfera do espetáculo, jamais podem sê-lo praticamente. Por construção e no plano 

midiático de existência, jamais são atores (Lévy, 1998). 

2.2.2. Evolução dos MCM 

No início, o homem emitia grunhidos, muita gesticulação e alguns outros sinais 

para se comunicar. Usavam os gritos quando o perigo era iminente. Alguns gestos 

significavam que havia comida na área, sinais específicos significavam acasalamento e 

outros, uma grande caçada. Os sinais foram apreendidos pelos grupos, compartilhados 

por todos, dando a eles o sentido de participação; a partir da necessidade de 

comunicação, engendraram um método de se comunicar mais eficaz, que desse às 

futuras gerações mecanismos capazes de indicar como havia sido a vida de seus 

ancestrais; necessitavam descobrir uma forma de registrar isso, talvez através de 

símbolos e de sinais. Essa forma foi a garatuja, que evoluiu para as pinturas e 

desenhos rupestres. 

                                                           
4
 Há controvérsias: Existem autores que discordam peremptoriamente da idéia de a mídia atuar 

em um contexto “sem memória”; sua memória seria, apenas, evanescente.  
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As primeiras pinturas e desenhos tinham uma relação muito grande com o dia-a-

dia. Pintavam-se nos muros das cavernas figuras de caça, por exemplo. Em relação 

aos grunhidos e gritos, a técnica da pintura já dava sinais de que as novas tecnologias 

não eram apenas formas de registrar o modo de vida daqueles povos; eram, também, 

os primeiros indícios do processo evolutivo de educação e comunicação dos seres 

humanos. 

Sabe-se que foi a civilização suméria a primeira a usar a escrita, apesar de 

somente os sacerdotes deterem o domínio das técnicas de escrever. A seguir, vieram 

os egípcios, que foram os inovadores dos hieróglifos como um sistema de símbolos. No 

início, eram gravados em pedras, pintados e desenhados com grande habilidade; cada 

desenho tinha um significado a ser descoberto; cada símbolo, uma idéia, coisa ou 

conceito. Para se descobrir o que significava cada mensagem, tinha-se de ter 

conhecimentos de um enorme número de símbolos. A princípio, os que obtinham tal 

conhecimento restringiam-se aos grandes especialistas; os antigos escribas estudavam 

durante muito tempo para poderem dominar tais informações. 

Foram os sumérios, também, os responsáveis pelo início de uma escrita mais 

estilizada. Com isso, descobriram que não eram necessários desenhos para produzir 

imagens e sim caracteres distinguíveis, com significados determinados. Depois, a 

escrita fonética foi-se desenvolvendo com muita rapidez, mais precisamente na Grécia. 

A partir daí, fez-se necessário facilitar-se a comunicação, dando nomes às letras, como 

consoantes e vogais. No século XV, os indivíduos já se preocupavam em preparar e 

reproduzir os livros; contudo, a única maneira disponível era através da técnica de 

copiar, a mão, os livros já existentes (Cunha, 1996). 

A escrita foi, indubitavelmente, uma das tecnologias de comunicação mais 

importantes para o progresso da humanidade e para o desenvolvimento do conceito de 

comunicação de massa. Sem ela, provavelmente, a história das grandes civilizações do 

mundo estaria perdida. Gutenberg – Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg 

(1398 – 1468) – proporcionou as condições técnicas para que a escrita fosse 

reproduzida velozmente, abrindo caminho para o jornal, que se transformou no primeiro 



 

 

27 

veículo de comunicação de massa. (O papel foi inventado bem antes, provavelmente na 

China, no início da era cristã5). Com o tempo, chegou até os dias atuais a prensa 

móvel, que conseguia produzir milhares de livros em pouco tempo. A fotografia, por sua 

vez, propiciou a que a realidade fosse impressa com um tom maior de fidelidade; a 

escolha dos retoques, dos ângulos, da luz influenciavam, e ainda influenciam, os 

resultados finais.  

A convergência de vários fatores históricos, dentre os quais se pode citar o 

surgimento do papel, dos correios, da gazeta manuscrita, da tipografia, da fotografia e 

do livro, favoreceu o despontar do jornal como meio de comunicação de massa. Estes 

eventos marcaram, historicamente, o processo evolutivo das técnicas de comunicação 

humana. 

Em 1870, Thomas Edison consegue gravar e conservar a voz humana em um 

fonógrafo. Este instrumento conseguia levar às casas um novo som, capaz de se tornar 

uma alternativa de comunicação. Só mais tarde, precisamente em 1906, Reginald A. 

Fessenden conseguiria tal intento, pois construiria uma aparelhagem capaz de irradiar 

sinais. Pessoas falavam através de um transmissor e as vozes eram recebidas em um 

aparelho receptor, dando origem à radiotelefonia. No mesmo ano, foram descobertas 

                                                           

5 105 d.C. - A invenção de papel é atribuída a T'sai Lun, na China, fabricado a partir de fibras de 
cânhamo trituradas e revestidas de uma fina camada de cálcio, alumínio e sílica; 

1000 até cerca de 1830 - Trapos velhos eram o insumo básico da indústria de papel até meados do 
século XIX (costume interrompido em meados do século XVII, quando se acreditava que os restos de 
pano contribuíam para a propagação da peste); 

1719 - O naturalista francês Reaumur sugere o uso da madeira como matéria-prima para o fabrico de 
papel, ao observar que as vespas mastigavam madeira podre e empregavam a pasta resultante para 
produzir uma substância semelhante ao papel na confecção de seus ninhos; 

Meados do éc. XIX - surge a demanda de papel para a impressão de livros, jornais e fabricação de 
outros produtos de consumo, levando à busca de fontes alternativas de fibras a serem transformadas 
em papel.  

(www.aracruz.com.br/web/pt/curiosidades/curios_histpap.htm - 15k. Acesso em 10/10/2005) 
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substâncias capazes de melhorar a transmissão a um preço bastante acessível. Entre 

1923 e 1926, muitos países dão início às transmissões no rádio (Monteiro, 2005). 

O rádio, inventado por Thomas Edison, conseguia levar à casa de todas as 

pessoas uma nova forma de transmitir informações, e foi capaz de se tornar uma 

alternativa de comunicação, principalmente se comparado ao jornal impresso. 

Muitos cientistas trabalharam nesta nova forma de receber as irradiações dos 

sinais emitidos e, em 1911, é transmitido o primeiro programa ao vivo, do Metropolitan 

Opera, de New York. Mais tarde, o povo passa a comprar os receptores. Havia, 

entretanto, grande necessidade e ânsia do povo por novos canais. As indústrias e o 

comércio começavam a verificar a conveniência de seu produto ser anunciado no rádio, 

para aproveitar a demanda promissora do novo “filão” que seriam esses novos 

consumidores (Costella, 1984). 

Em 1843, Bain e Backwell imaginaram poder realizar uma transmissão de 

imagens à distância. Todavia, esta idéia só veio a realizar-se muito tempo depois. Com 

a deflagração da Segunda Grande Guerra, houve uma interrupção no processo de 

desenvolvimento da produção durante o período em que durou o conflito (Giovannini, 

1987).  

Segundo Ball-Rokeach e DeFleur (1997), a televisão herdou as tradições do 

rádio e promoveu, conseqüentemente, uma grande mudança social; sua proximidade 

com o tempo presente e a praticidade de estar dentro do lar tornaram esse o meio mais 

poderoso de transmissão de informações, idéias e ideais. Sua fabricação em série veio 

a calhar a um público que ansiava por novas tecnologias. Antes, o cinema, que 

sucedera à fotografia, já dera vida aos quadros parados e ficara-se mais próximo da 

produção da realidade.  
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2.2.3. Importância da televisão 

Já em 1997, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBOPE – Instituto Brasileiro 

de Opinião e Estatística (1997), intitulada Valores Sociais e Meios de Comunicação de 

Massa, a televisão surge como o principal veículo informativo (30% da amostra) e 

formativo (28%), sendo avaliada como uma importante fonte de atualização de 

conhecimentos e, para muitos, como a mais importante forma de entretenimento (40%), 

ao oferecer uma gama de programação a custo zero.  

Como um dos principais atributos positivos da televisão, identifica-se sua 

relevância como um veículo que permite a constante atualização de acontecimentos, 

colocando o telespectador como um cidadão do mundo, ampliando suas fronteiras e 

permitindo que entre em contato com diferentes realidades. Mais ainda, sua linguagem 

ágil, associada aos recursos visuais, imprime à informação leveza e dinamismo, sendo 

considerada a audiência à sua programação como uma valorizada forma de lazer.  

Ressalta-se a importância atribuída aos programas televisivos como elementos 

capazes de fomentar o diálogo familiar, muitas vezes atuando como um catalisador 

frente a temas polêmicos e / ou constrangedores, quebrando, assim, as barreiras 

porventura existentes. Além disso, especificamente junto às classes de menor poder 

aquisitivo, a televisão atua como um estímulo para manter os filhos em casa – em 

pesquisa realizada, em junho de 1997, pela RETRATO Consultoria e Marketing, etapa 

Qualitativa, e pelo IBOPE, fase Quantitativa, constatou-se que este fato não 

apresentava freqüência nas classes A / B (critério ABIPEME); porém ocorria em 3% das 

vezes na C; 8%, na D e 10%, na E, evidenciando percentual mais alto, e 

conseqüentemente maior influência, junto às classes que não dispõem de outros 

parâmetros para formar sua opinião –, amenizando os riscos associados ao mundo 

externo, onde a violência e o uso de drogas apresentam-se como ameaças bastante 

próximas.  

Hodiernamente, o homem vive a febre da Internet, um conglomerado de redes 

em escala mundial de milhões de computadores interligados que permite a pessoas de 

todos os continentes o acesso a informações e a todo tipo de transferência de dados. 
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Para tanto, basta que se tenha uma linha telefônica, um computador com fax-modem e 

aplicativos de navegação na rede. Vive-se a expectativa da união texto – imagem – 

som em um aparelho mais sofisticado que o computador, que será capaz de inserir o 

homem moderno na era da telemática, através de microships. 

  Porém, antigamente, os sinais convencionais de transmissão da televisão eram 

feitos em linha reta, dificultando a recepção em áreas montanhosas, vales e lugares 

cercados por prédios. A solução para obter a melhor recepção foi a colocação de uma 

antena no topo das montanhas e a distribuição de sinais através de cabos. Isso ocorreu 

no interior dos Estados Unidos, que, já em 1952, possuía aproximadamente 70 

pequenos sistemas funcionando. Em 1961, eram cerca de 700 sistemas, alcançando, 

em 1971, perto de 3.000 para aproximadamente seis milhões de residências. Esse 

sistema possuía um enorme potencial em termos comerciais e transformou-se no 

sistema conhecido como televisão a cabo. Havia a necessidade de se apresentar um 

modelo diferenciado para os clientes, isto é, assinantes, e a TV a cabo passou a 

oferecer mais canais e grande variedade de programação auxiliada por uma rede de 

microondas (A História da Televisão, 2005). 

A televisão a cabo começou, em 1974, a receber sinais via satélite, a partir do 

lançamento do primeiro satélite para este fim e da compra de programas de estações 

de TV independentes. Este novo passo oferecido pelas distribuidoras de TV pôde 

proporcionar aos assinantes a escolha de programas que mais lhes agradassem. 

Porém, somente em 1989, em Barueri - SP, é inaugurada a TV a cabo Alphaville, 

o primeiro sistema de TV a Cabo do Brasil; e em 1990, em São Paulo, capital, é 

inaugurada a TVA, o primeiro sistema de TV a Cabo em São Paulo (A História da 

Televisão, 2005). 

  Em 1997, o "Fantástico", da Rede Globo de Televisão, é o primeiro programa 

brasileiro a ser transmitido simultaneamente pela TV e pela Internet, em 1º de junho. 

Nos anos 90, surgiram outras redes, o sistema de TV a cabo cresceu e diversas 

emissoras independentes em VHF ou UHF foram inauguradas, principalmente pelo 

interior do Brasil, dirigindo-se a públicos mais específicos. Neste sistema, o assinante 
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pode encontrar um número grande de canais, além de uma programação segmentada: 

um canal só de desenhos, outro só de filmes, outro só de esportes, ou seja, o assinante 

escolhe o que quer assistir e onde – fato que não ocorria na época do Programa Os 

Trapalhões. 

2.2.4. História da Televisão6 

Tudo começou em 1817, quando o cientista sueco Jakob Berzelius descobriu e 

isolou o selênio, observando a foto-sensibilidade do elemento químico, que desprendia 

elétrons quando exposto à luz. Mas a tese de que o selênio possuía a propriedade de 

transformar a energia luminosa em energia elétrica foi comprovada apenas 56 anos 

depois, em 1873, pelo inglês Willoughby Smith. Em 1884, o alemão Paul Nipkow, 

chamado de o "fundador da técnica de TV", patenteou uma proposta de transmissão de 

imagens à distância. Em 1892, Juluis Elster e Hans Getbel inventaram a célula 

fotoelétrica. 

A palavra televisão foi inventada em 1900, pelo francês Constantin Perskyi, 

decorrente da junção das palavras tele (longe, em grego) e videre (ver, em latim). 

Perskyi apresentou uma tese no Congresso Internacional de Eletricidade, em Paris, 

cujo título era "Televisão". A tese descrevia um equipamento baseado nas propriedades 

fotocondutoras do selênio, que transmitia imagens à distância. Em 1906, Arbwhnett 

desenvolveu o sistema de televisão por raios catódicos, que empregava a exploração 

mecânica de espelhos somada ao tubo de raios catódicos. O mesmo seria feito na 

Rússia, por Boris Rosing. Por isso, não se pode atribuir a invenção da televisão a uma 

                                                           
6 Considerando a ausência de atualização das informações disponíveis, serão mostrados, nas 

subseções 2.2.4 e 2.2.5, alguns dados coletados há algum tempo nos vários sites afins; a data de 
consulta, porém, é atual: 

A História da Televisão: da sua invenção ao início das transmissões. 
www.tudosobretv.com.br/histortv/. Acesso em 30/09/05; 

História da TV. www.tvgazeta.com.br/historia/historia.htm. Acesso em 30/09/05; 

Rede Globo. http://redeglobo3.globo.com/institucional. Acesso em 17/09/05; 

Rezende (1999). http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/mo051199.htm. Acesso em 
01/10/05. 

Wikipédia, a enciclopédia livre. http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es. Acesso em 06/ 
12/05. 
 



 

 

32 

única pessoa. Os novos equipamentos eram construídos a partir de experiências 

anteriores de outros pesquisadores.  

Em 1920, o inglês John Logie Baira realizou as primeiras transmissões através 

do sistema mecânico baseado num invento de Niptow. Quatro anos depois, em 1924, 

Baira transmitiu contornos de objetos à distância e, no ano seguinte, fisionomias de 

pessoas. O padrão de definição possuía 30 linhas e era mecânico. Em 1923, o russo 

Wladimir Lworykym patenteou o iconoscópio, invento que utilizava o tubo de raios 

catódicos e que exigia uma quantidade exagerada de luz, reproduzindo uma imagem 

ainda deficiente.  Em 1927, Philo Farnworth registrou patente de um sistema de 

secador de imagens por raios catódicos, porém com nível de resolução não satisfatório, 

a televisão eletrônica.  

Em março de 1935, a Alemanha, primeiro país a oferecer um serviço de televisão 

pública, difundiu oficialmente a televisão, adotando um padrão de média definição: 180 

linhas e 25 quadros por segundo. A Rede BBC, inaugurada em 1936, na Inglaterra, 

apresentava imagem composta por 240 linhas, padrão mínimo que os técnicos 

chamavam de "alta definição", por garantir boa qualidade e nitidez. Em três meses seu 

sistema oficial já era de 405 linhas. No ano seguinte, três câmeras eletrônicas 

transmitiram a cerimônia da Coroação de Jorge VI, para cerca de 50 mil 

telespectadores.  

Na Rússia, a televisão começou a funcionar em 1938 e, um ano depois, nos 

Estados Unidos, sendo esse o país que melhor entendeu e absorveu a nova mídia. A 

NBC estreou em 1941, com anunciantes e patrocinadores sustentando a programação. 

Lworykin encabeçou a equipe da RCA, que produziu o primeiro tubo de televisão, 

chamado orticon – uma válvula de raios catódicos muito sensível que, adaptada à 

câmera, equilibrava a luz e dava uma qualidade técnica melhor à imagem – e que 

passou a ser produzido em escala industrial a partir de 1945. O sistema tornou-se, 

depois, totalmente eletrônico. 

A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, e a Alemanha foi o único país da 

Europa a manter a televisão no ar durante este período. Paris voltou com as 
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transmissões em outubro de 1944; Moscou, em dezembro de 1945; e a BBC, de 

Londres, em junho de 1946, com a transmissão do desfile da vitória. Em 1950, a França 

possuía uma emissora com definição de 819 linhas; a Inglaterra, com 405 linhas; os 

russos, com 625 linhas; e os Estados Unidos e o Japão, com 525 linhas. Em 18 de 

setembro desse mesmo ano, inaugurou-se oficialmente a televisão no Brasil, com 

sistema baseado no americano, por intermédio da TV Tupi de São Paulo, pertencente 

ao jornalista Assis Chateaubriand – Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de 

Mello, jornalista e empresário das comunicações, proprietário dos Diários Associados –, 

o qual possibilitou o início deste novo meio de comunicação brasileira, e o país pôde 

experimentar a sensação que outros lugares já vivenciavam ao acompanhar um 

programa pela TV. 

A iniciativa de Chateaubriand, contudo, teve antecedente. Antes da estréia oficial 

da TV no Brasil, mais precisamente em 1939, Edgard Roquette Pinto fez as primeiras 

experiências com televisão no país, com dois eixos: apenas um receptor e um 

transmissor. A primeira demonstração da TV na América Latina aconteceu, 

oficialmente, no pavilhão de entrada da Feira de Amostras do Rio de Janeiro, em 2 de 

junho de 1939. Depois da estréia, em 1950, as emissoras transmitiam sua programação 

apenas no final da tarde, graças à reduzida audiência (poucos tinham aparelho de TV). 

Foi apenas em 1952 que a TV Tupi paulista passou a transmitir programação diurna, 

bem como as concorrentes. 

Ao contrário da TV norte-americana – implantada com apoio da indústria 

cinematográfica –, a brasileira submeteu-se à influência do rádio e do teatro, 

aproveitando profissionais e técnicas já consagrados nestes meios de comunicação, 

que eram os mais difundidos no país. Não existia, no Brasil, o que havia nos Estados 

Unidos: a indústria cinematográfica e um sistema de produção. O que a Rede Globo fez 

para compensar, inicialmente, foi adotar a TV de bases industriais para fazer programas 

que interessassem ao mercado. 
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O Brasil foi pioneiro em transmissões e produções televisivas na América Latina; 

antes dele, apenas quatro outros países produziram sua própria programação: Estados 

Unidos, Inglaterra, Holanda e França. 

Em 26 de abril, de 1965, a Rede Globo de Televisão - então apenas o Canal 4 do 

Rio de Janeiro, que em 1968 teve o nome TV Paulista  trocado por TV Globo - entrava 

no ar e se tornaria, posteriormente, a mais poderosa emissora de televisão brasileira.  

A estréia de uma programação nacional, em 1975, e a utilização do satélite 

Intelsat para transmissões em tempo real dentro do país seguramente têm lugar de 

destaque na história nacional das telecomunicações e, especialmente, da Rede Globo 

de Televisão, que – de acordo com o site citado na nota de rodapé número 3 – reúne 

115 emissoras, entre geradoras e afiliadas, e cobre praticamente todo o território 

nacional, sendo vista por 99,84% dos 5.441 municípios brasileiros. O acervo global, 

dublado em diversos idiomas, leva a cultura brasileira (?) a espectadores de cerca de 

130 países em todos os continentes. 

Conforme números do IBOPE Internacional Brasil (1997), dos 20 programas de 

maior audiência, em São Paulo, no período de 12 de agosto de 8 de setembro de 1996, 

apenas um era produzido por outra emissora (SBT).  

 Computados todos os programas que produz no período de um ano, a Globo 

grava e exibe diversas novelas, minisséries e especiais. Essa produção se torna mais 

eloqüente quando computados shows, humorismo, musicais, eventos e telejornalismo: 

são 4.440 horas anuais, algo em torno de 2.210 longas-metragens, o que a coloca na 

posição de maior produtora de programas próprios de televisão do mundo (Rezende, 

1999). 

A Globo alcança 74% de share (participação, quinhão, quota, porção) no horário 

nobre, 56% no matutino, 59% no vespertino e 69% de share de audiência no horário 

noturno. Segundo informações obtidas em seu site (acessado em 30 de setembro de 

2005), no dia 11 de setembro de 2001, sete em cada dez famílias no Brasil estavam 

sintonizadas no Jornal Nacional, para acompanhar cada detalhe do maior atentado 
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terrorista da história. Na Copa do Mundo de 2002, a audiência média dos jogos do 

Brasil foi de 64 pontos e o share atingiu 94%, conforme pesquisa do IBOPE sobre o 

Painel Nacional de Televisão de janeiro a junho de 2002 (IBOPE – PNT, 2002). 

 Em função dessa audiência, a Globo fica com 75% do total da verbas 

publicitárias investidas na mídia televisiva brasileira. De acordo com Ferraz (1996), 

dados divulgados pelo SBT revelaram que, enquanto a rede de tevê de Sílvio Santos 

faturava 300 milhões de reais por ano, a Globo recebia cinco vezes mais: 1,5 bilhão de 

reais. Os 200 milhões de reais restantes que completariam o "bolo" das verbas 

publicitárias seriam repartidos pelas demais emissoras (Ferraz, 1996), o que comprova 

a hegemonia da Globo. 

O volume dos serviços oferecidos pela Rede Globo ao mercado anunciante é 

bastante significativo. Somente em veiculação nos breaks (intervalos), fala-se em mais 

de 12 milhões de comerciais por ano, atendendo a mais de 5.600 agências e 38.400 

clientes, sem se mencionar as ocorrências de merchandising em sua programação. Em 

recente trabalho da consultoria Mckinsey (2004), que através de benchmarketing 

buscou estabelecer padrões de atuação de áreas comerciais de televisão, não foi 

identificada nenhuma área comercial no mundo que apresentasse padrões de 

excelência superiores a esses.  

A Globo utiliza a tecnologia do Sis.com, sistema eletrônico de compra de mídia, 

ao qual estão ligadas hoje 330 agências de publicidade de todo o Brasil e que 

administra a operação comercial da Rede Globo com um volume de 70 intervalos por 

dia e 26 mil intervalos por ano. Disso, depreende-se a esmagadora ascendência dessa 

emissora no cotidiano de milhões de brasileiros. Quantas possibilidades!...  

Um novo passo disponibilizou a programação da Rede Globo para os cinco 

continentes: a criação do Canal Internacional, em 1999. Brasileiros e lusófonos podem 

receber, via satélite, 24 horas de programação em língua portuguesa. Atualmente, são 

200 mil assinantes pelo mundo, acompanhando noticiários, novelas, eventos 

esportivos, séries especiais, shows etc. 
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Do mesmo modo que a telenovela descende da rádio-novela, o show televisivo 

incorporou experiências várias que vêm do teatro de revista, das comédias musicais e 

dos programas de rádio com auditório. No novo veículo, ampliou-se o público e refinou-

se a produção do espetáculo, o que resultou em programas humorísticos, em especiais 

de fim de ano, na transmissão dos desfiles das escolas de samba e nos shows 

gravados de artistas nacionais e internacionais.  

A Globo também adotou a programação infantil. O principal exemplo disso foi a 

"Vila Sésamo", em parceria com a TV Cultura, em 1972, além de "Vinicius para 

crianças" e "Sítio do Pica-pau Amarelo"; porém, a guerra pela conquista da audiência 

infantil fez com que a emissora investisse mais em atrações grandiosas, popularescas e 

cada vez menos educativas, como “Os Trapalhões”. 

2.2.5. Os Trapalhões 

Em 1963, quando ainda nem se falava em Os Trapalhões, Renato Aragão e 

Dedé Santana já mostravam seu estilo no programa "Manda Brasa", na TV Tupi do Rio 

de Janeiro. Mas foi em 1966 que "Os Adoráveis Trapalhões" começaram a se 

apresentar na extinta TV Excelsior de São Paulo, quando se formou o primeiro grupo 

que reunia, em sua fórmula, os tipos: o galã Wanderley Cardoso, o diplomata Ivon Cury, 

o estourado Ted Boy Marino, e o palhaço Renato Aragão (o Didi Mocó), além de 

Manfried Sant’anna (o Dedé Santana). Com a saída de alguns destes integrantes, 

passaram a fazer parte do grupo o sambista dos Originais do Samba, Antônio Carlos 

Bernardes Gomes, o Mussum, e o comediante com cara de moleque Mauro Faccio 

Gonçalves, o Zacarias, consolidando-se o grupo cômico que iria, mais tarde, tornar-se 

um dos mais famosos da TV brasileira. Em 1969, esse grupo foi para TV Record de São 

Paulo, voltou para a TV Excelsior e, finalmente, para a TV Globo em 1976, já com a 

consagrada formação.  

O quarteto também atuava na TV Record – onde, em 1973, estreou "Os 

Insociáveis", programa que se tornaria mais tarde "Os Trapalhões" –, quando conseguiu 

maior audiência em seu horário do que o “Fantástico”, da poderosa Rede Globo, e na 

TV Tupi, onde se  instalou em 1976, antes de se estabelecer, por fim, na Rede Globo, 
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em 1977, em dois especiais que foram ao ar na faixa de programação noturna “Sexta 

Super”. 

Os dois especiais, que tiveram o nome de “Os Trapalhões – Especial”, tinham 

um humor mais adulto, por conta do horário. O tom de comédia pastelão, a ação, o 

grande número de gags e a espontaneidade agradaram em cheio ao público, o que fez 

com que o quarteto ganhasse um programa semanal, que era apresentado aos 

domingos, às 19:00 h, imediatamente antes do Fantástico, e que possuía a formação 

de quatro integrantes permanentes, além de atores convidados. O programa também 

tinha outros atores fixos que não faziam parte do quarteto principal: Tião Macalé (que 

imortalizou o bordão "Ih! Nojento!"), Jorge Lafond (que satirizava os homossexuais), 

Emil Rached (o gigante atrapalhado de 2,23m), Carlos Kurt (o alemão de olhos 

esbugalhados e sempre mau-humorado), Felipe Levy e Roberto Guilherme (o Sargento 

Pincel), entre outros. Tal programa manteve sua ênfase na comédia de situação, por 

quase 13 anos. Depois, Os Trapalhões invadiram o cinema, batendo recordes de 

bilheteria com seus filmes. 

Em 1981, agora sob direção de Adriano Stuart, Os Trapalhões já tinham um 

público notoriamente infantil, e foi nessa época que o quarteto alcançou grande 

repercussão, principalmente depois do sucesso  que fizeram no Festival de Berlim. 

Tanto o público quanto os críticos passaram a ver Didi, Dedé, Mussum e Zacarias como 

os principais representantes nacionais da comédia infanto-juvenil. Em 1981, o programa 

exibiu o especial “Os Trapalhões – 15 anos”, que ficou quase oito horas no ar, com 11 

quadros e uma campanha em prol dos portadores de deficiência física.  

 

Em 1982, o programa ganhava a direção de Oswaldo Loureiro e o público 

passou a assistir a gravação de alguns quadros no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, 

provavelmente devido à crença de que as pessoas se divertem muito quando assistem 

in loco a algum programa televisivo. Conforme Deleuze (1992: 93), “(…) pesquisas 

mostram que um dos espetáculos mais apreciados consiste em assistir a um programa 

de TV no estúdio (...)”. 
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Em maio do ano seguinte o programa iniciou uma nova fase com direção de 

Gracindo Júnior  e redação de Carlos Alberto da Nóbrega. Além dos tradicionais 

sketches isolados, comédias teatrais bastante conhecidas  foram adaptadas para o 

humor de Os Trapalhões. Shows eram gravados mensalmente com a participação do 

público e foram incluídas também gravações externas. 

 

Sob direção de Paulo Araújo, a partir de 1984, o quarteto passou a usar bordões 

pela primeira vez, como “Acredite, mas não é” e “Dez, nota dez”, além dos que mais 

invadiram o dia-a-dia do brasileiro médio: “Ô da poltrona” e “Ô Psit!”. Em 1985, os 

humoristas gravaram uma série de 14 episódios, em Los Angeles e, a partir de 1986, o 

programa começou a ser direcionado mais ao público infantil, com quadros mais 

específicos para essa faixa de idade, e a usar de efeitos especiais. 

 

Em agosto de 1986, Carlos Manga passa a dirigir Os Trapalhões, transformando 

os sketches, deixando-os menores e mais ágeis, tendo sempre uma ligação entre um 

quadro e outro.  Já em 1987, após o especial de 20 anos do grupo, Maurício Tavares 

assume a atração e insere quadros inéditos, além de humorísticos musicais, com a 

presença de cantores convidados. No ano seguinte, chega à direção geral Wilton 

Franco e Os Trapalhões ganham shows ao vivo com ampla participação do público em 

geral; o público infantil passou a receber ainda mais atenção, sendo criadas muitas 

brincadeiras, atrações e quadros voltados para essa faixa etária. 

 

Em 1990, com a ausência de Zacarias, que falecera no dia 18 de março daquele 

ano, o humorístico foi reformulado. Agora, a atração era divida em duas partes: a 

primeira, incluía atrações musicais, e a segunda, contava uma história completa no 

“Trapa Hotel”, onde cada trapalhão tinha uma função: Didi era o secretário-geral, Dedé 

era o secretário de esporte e lazer, e Mussum era o segurança. Nesse ano, 

ingressavam no programa o cantor Conraddo (escrito com “dd”), que figurava como o 

galã do grupo e que ficou durante quatro anos e meio com Os Trapalhões, e sua 

esposa, Andréa Sorvetão – ex-paquita do Programa da Xuxa.  
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Já em 1991, o programa passou por outra reformulação com a inclusão do rap, 

que mostrava um bairro típico de qualquer cidade grande, onde acontecia o show de 

algum cantor convidado e apresentavam-se novos quadros, como a “Oficina dos 

Picaretas” e “O filho do Computador”.  

 

Em abril de 1992, sob direção de Wilton Franco, estreou dentro do programa a 

“Vila Vintém”, que mostrava histórias ambientada numa rua do subúrbio, e a “Agência 

Trapa Tudo”. Didi era o vagabundo Bonga e acolhia a menina Tininha (Alessandra 

Aguiar), fugida de um orfanato; Dedé era o dono de uma oficina e Mussum, o mordomo 

de uma casa abastada. 

 

Em 1993, o programa, agora com direção de José Lavigne, sofreu grandes 

mudanças, entre elas a saída da platéia das gravações dos quadros. A nova estrutura 

foi dividida em duas partes: uma de sketches e uma história fixa com Renato Aragão e 

outros atores. A comédia "Nos Cafundós do Brejo" se passava na caatinga nordestina e 

recebia tratamento de história em quadrinhos: cenários chapados; cores fortes; 

enquadramento característico; cortes bruscos de um plano para outro, sem se preservar 

a continuidade; ênfase na expressão facial e gestual; tratamento gráfico, privilegiando a 

imagem em detrimento do texto. 

Os Trapalhões, já sem Mussum, falecido em 29 de julho de 1994, deixaram de 

gravar e passaram a ser reprisados pela Globo, voltando às tardes de domingo ainda 

com sucesso. Posteriormente, Renato Aragão e Dedé Santana voltaram a atuar na TV, 

porém sem refazer a dupla. 

Contudo, Os Trapalhões já faziam parte da História do Humorístico do Brasil e 

até entraram no Guinness World Records Book (Livro Guinness de Recordes Mundiais) 

como o programa humorístico de maior duração da TV, tendo 30 anos de exibição. 

(Wikipédia, 2005) 

E é por conta deste sucesso, e de suas possíveis influências na formação da 

atual supostamente produtiva faixa etária da população brasileira – a qual foi, por 
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muitos anos, exposta ao referido programa -, que esta pesquisa foi idealizada. 

Principalmente, levando-se em conta que, na época em que tal programa foi veiculado, 

não havia ainda, como hodiernamente, aparelhos de videocassete, DVD ou TV a cabo; 

portanto, as opções de programação televisiva eram muito mais limitadas. 

 

2.2.6. Impactos da mídia 

 

 A comunicação desempenha um papel central no movimento de globalização, 

dela fazendo parte a disseminação de informações em redes, de forma cada vez mais 

rápida e eficiente. 

  

“A mídia tem atuação destacada na comunidade nos dias de hoje, e é inegável 

sua influência no imaginário social e nas possibilidades de interferência no processo de 

simbolização. (...) ela tem participação marcante na expressão, organização e controle 

do imaginário social, influenciando ainda a vida política e social dos indivíduos.” 

(Szpacenkopf, 2003: 13). Foi consciente disso que Costa-Gravas, em seu filme “O 4º. 

Poder” (Mad City), assim classificou a máquina televisiva e os telejornais. 

 

A TV é um canal que transporta imaginariamente do mundo privado, doméstico, 

isolado, ao mundo da fantasia e da imaginação. Ao mesmo tempo em que ela une as 

famílias em uma sala, ela desune, fazendo com que as pessoas não conversem ou 

dialoguem mais dentro de casa, o que era comum anos atrás (Knapp & Hall, 1999). Por 

isso, há que se estar atento para que a TV não se constitua em um totem que se 

sobrepõe a todos os outros modos de se comunicar e a que se deve homenagem sem 

questionar sua atuação. 

 

 “Como muitas das emissoras de TV estão inseridas na filosofia de mercado, 

com vistas a patrocinadores que precisam que seus produtos sejam consumidos, o 

nível de audiência é da maior importância” (Szpacenkopf, 2003: 15), não havendo 

muitos escrúpulos quanto ao que é ou não ético, moral, edificante, informativo ou 

simplesmente adequado. 
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Como lembra Barthes (1989), as imagens intencionais transmitidas pelos meios 

de comunicação são consumidas inocentemente pelo público, que não as vê como 

sistema de valores, mas como fatos dados, um processo natural. Mas não se deve 

confundir inocentemente com passivamente. Thompsom (1995: 42) enfatiza que “a 

recepção devia ser vista como uma atividade (...)”. Mesmo que os indivíduos tenham 

um pequeno ou quase nenhum controle sobre os conteúdos das matérias simbólicas 

que lhes são oferecidas, eles podem usar, trabalhar, re-elaborar de maneiras 

totalmente alheias às intenções ou aos objetivos dos produtores. 

 

Os MCM oferecem um campo nada desprezível no que diz respeito à rápida e 

maciça circulação dos modelos identificatórios e de formas comportamentais que 

influenciam em alguma medida a existência de cada um. Ainda que discutível para 

alguns, a mídia apresenta um leque de performances e de possibilidades que pode ser 

alcançado de forma quase imperceptível. 

 

Há agora uma concordância conceitual larga e apoio empírico para a visão de 

que a TV pode e influencia profundamente crianças e adultos. Como Courtney e 

Whipple (1983: 45 - 46) têm notado, ela “pode influenciar o desenvolvimento intelectual, 

mudar atitudes, contribuir para o comportamento agressivo nas crianças, ensinar às 

crianças como se tornarem consumidoras, encorajar atitudes sociais e 

comportamentos, ser um agente de socialização política, e ensinar estereótipos 

raciais...”, dentre vários outros. 

 

É como agente socializante que a TV é particularmente poderosa, porque ver TV 

envolve comportamentos dos outros e suas contingências de reforço (Bandura, 1977). 

A TV é considerada o maior veículo através do qual as crianças aprendem sobre 

comportamentos apropriados, particularmente sobre comportamentos apropriados de 

gênero, e sobre as expectativas de desempenho relativas àqueles comportamentos. 

 

As informações veiculadas pela mídia, em especial pela TV, circulam pelos 

pontos mais diversos do mundo, que, sem fronteiras e de forma global, aproximam 
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quotidianos que habitam terras distantes, mas possibilitando a divulgação dos fatos, 

acontecimentos, conflitos, pessoas ao vivo ou quase, no momento em que acontecem. 

 

           Na introdução de Machado ao livro Microfísica do Poder, o poder, para Foucault 

(1992: xiv), é definido como “uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou 

ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. (...) O poder é 

algo que se exerce, que se efetua, que funciona”. O poder também “cria obrigações 

morais especiais. Sempre que houver desigualdade de poder em um relacionamento, a 

parte mais poderosa incorre em responsabilidades especiais ao considerar a parte mais 

vulnerável” (Elliot, 1996: 5). Então, pode-se assumir como uma forma de poder, bem 

atual, a midiática, que joga com a possibilidade de influenciar e seduzir um público, 

modificar comportamentos e promover decisões, embora nem sempre atentando para 

suas responsabilidades. 

 

Gerbner (1978) descreveu a TV como uma “força cósmica” ou um ambiente 

inquestionável no qual alguém nasce. Na maioria dos países desenvolvidos, a TV tem a 

mais larga audiência da mídia. 

 

Os efeitos da TV podem ser particularmente conseqüentes na sociedade 

industrial moderna, como, por exemplo, os EUA, onde, já em 1991, havia registro dela 

em 98% dos lares, que possuíam, no mínimo, um aparelho de TV, e a média americana 

de assisti-la ultrapassava 30h semanais (Signorelli, 1991). 

 

Há, portanto, que se ficar atento às práticas veiculadas nos MCM, já que é dentro 

de um processo quase mágico, veloz e sutil que mensagens – formas simbólicas –, dos 

tipos mais diversos, passam a interagir com as diversas culturas, criando 

representações e relações.  

 

Na interação cultural, as formas simbólicas, segundo Thompsom (1995), 

implicam cinco características básicas. A 1ª: elas são sempre intencionais, i. é., são 

sempre a expressão de um sujeito para outro. A 2ª: elas são convencionais, em outras 
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palavras, a produção, a construção ou o uso delas, bem como a interpretação das 

mesmas, são processos que envolvem regras, códigos ou convenções. A 3ª 

característica: elas são estruturais, ou seja, exibem uma estrutura articulada e, ao se 

fazer uma análise da estrutura, deve-se não apenas examinar seus elementos 

específicos, mas também suas inter-relações. A 4ª característica é seu aspecto 

referencial, já que as construções representam algo, referem-se a algo, dizem algo 

sobre alguma coisa. A 5ª e última característica é seu aspecto contextual, pois as 

formas simbólicas são sempre inseridas em processos e contextos sócio-históricos 

específicos dentro dos quais e por meio dos quais elas são produzidas, transmitidas e 

recebidas. 

 

Um problema salientado por Sodré (1985) é a autodiscriminação por parte das 

minorias, devido à internalização de imagens negativas sobre si mesmas, pois se trata 

de processos inconscientes de auto-desvalorização. Conscientizar-se dos estereótipos 

e preconceitos sociais que perpassam os programas é vital para que as culturas 

sobrevivam. Neste sentido, a psicologia social pode trazer ricas contribuições aos 

estudos críticos sobre mídia. 

 

A influência social não somente pode servir ao controle social, e ajudar a que 

cada um se adapte a uma realidade social determinada, mas pode colaborar também 

para a mudança social. 

 

A tentativa de padronizar vestimentas, tecnologias, modos de viver, pensar e agir 

não é só discriminação e exclusão; é reforçar uma moral estética e esquecer da ética 

na produção de formas simbólicas (Roso, Strey, Guareschi & Bueno, 2002). 

 

A linguagem utilizada pelos MCM, em geral, não se constitui em ingênua e sem 

restrições pré-determinadas bem definidas. É possível observar, pelo contrário, que 

existe todo um empenho desenvolvido nesta área, a fim de persuadir seus destinatários 

a assimilarem o objeto sobre o qual se fala (Duarte, 1998). 
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A mídia torna visíveis e públicos os sistemas de fantasia simbólica presentes na 

mente de cada indivíduo, como um espelho mágico que cria e, simultaneamente, reflete 

os sonhos e os desejos do espectador. Os novos expoentes emergem no mundo 

contemporâneo da comunicação de massa como resposta psíquica aos desejos da 

sociedade de consumo. O artista tem o papel social7 de fantasiar o ambiente e o 

mundo; os MCM são o espelho que, além de refletir, tem a força para criar e veicular os 

sonhos e as fantasias, dominando e delineando padrões de vida; a publicidade 

encarrega-se de penetrar nas mentes, através de um discurso simbólico que preenche 

as expectativas inconscientes, por meio de um engenhoso plano de marketing.  

 

Tavares (2001) destaca que, se os sonhos vendem, as mensagens são melhor 

decodificadas quanto mais as personagens encarnarem o espírito dos desejos da 

mente humana. E a mídia é a indústria desta produção, da sua criação e da sua 

perpetuação, espelhando e moldando os comportamentos, as atitudes, os estilos de 

vida. 

 

Vários autores admitem que o poder singular dos meios de comunicação de 

massa está na sua capacidade de construir e manter identidades – símbolos de 

sucesso –, desenvolvendo entidades perceptuais que, na forma de um signo, o 

representam, refletem valores, sonhos e fantasias do consumidor, constituídos como 

um reino estereotipado e semiológico (Debord, 1997; Duarte, 1998; Ducrot, 1972; 

Kristeva, 1978; Siqueira, 1998; Tavares, 2000). 

 

Conforme McLuhan (1998), Foucault (1997), Sodré (1975) e Eco (1979), os 

estereótipos são, também, produtos dos MCM, que tanto refletem quanto formam o 

gestalt da subjetividade estereotipada e estereotipante. A mídia é o veículo poderoso de 

catequização para inserir o artista como um novo modelo na mente da audiência, 

assumindo que o espectador é despolitizado, controlável, vulnerável e acrítico – 

acéfalo, enfim. 

                                                           
7 Em sociologia, o papel social é visto como o conjunto de comportamentos esperados, tendo em 

conta o status do indivíduo na estrutura social. 
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É possível inferir os valores – morais, estéticos, éticos – que regem uma 

determinada sociedade num dado período pelos programas / filmes que produz, 

porque, além de refletir, de reproduzir esses valores, reforça-os.  

 

Slobin (1980) menciona o fato de os antropólogos culturais estarem investigando 

os modos nos quais são semelhantes as estruturas fundamentais das culturas, e os 

psicólogos estarem partindo da cultura ocidental para estudos interculturais, tentando 

entender as leis gerais do comportamento e desenvolvimento humanos – e, por 

extensão,  os estereótipos. 

 

Os estereótipos, mesmo quando reproduzidos nos MCM voltados para os 

adultos, atuam com surpreendente força, seja corroborando sua forma de encarar o 

diferente, seja criando padrões para se encarar esse mesmo traço diferente. O que 

dizer, então, de programas cujo público-alvo é especificamente infantil, época em que 

as concepções, as percepções ainda estão em franca fase de receptividade, de 

maleabilidade, de permeabilidade ao que é ouvido / visto, sobretudo quando o que é 

dito / mostrado é feito por quem tem ascendência sobre a criança, por incorporar um – 

ou vários - de seus “heróis”? 

 

A maioria da programação midiática catapulta pessoas comuns, com suas falhas, 

limitações e imperfeições, à posição (de alta rotatividade) de heróis / astros, por 

encarnarem identidades que simbolizam o sucesso; formas mito-poéticas eletrônicas; 

protótipos imagéticos; figuras totêmicas pós-modernas; subjetividades emergentes ou, 

simplesmente, artistas de TV e cinema, cuja aura de sucesso é mitificada e envolvida 

nos sonhos e nas fantasias das mentes de consumo, funcionando como portadores de 

projeção e identificação, sendo fabricada e massificada pelo meio eletrônico como 

componente de personagens estereotipados que a mágica tela azul - e sua iconosfera 

sedutora – cria, alienando a tele-audiência que, passiva e aculturada, mergulha em um 

hipnotizante espetáculo imaginário. 
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A contemporaneidade dos novos heróis / mitos – a partir de uma estereotipagem 

de comportamentos – é uma revisão da própria etnografia da sociedade. O mito, 

segundo Tavares (2000), é um totem.  “(…) Um totem nunca é um indivíduo, mas 

sempre uma classe de objetos (...)” (Freud, 1996). O que ele faz, o público imita 

imediatamente, seja um estilo de cabelo, de roupa, um gesto ou um comportamento 

qualquer. Para Tavares (2000: 2), “(...) As pessoas copiam e idolatram os novos mitos, 

vestindo-se como eles, vivendo como eles e, principalmente, vivendo para eles. Para a 

audiência morta...lizada, o mito emergente da TV é um Deus”. E a tele-audiência, 

composta de pobres e simples mortais, esforça-se, às vezes até com sucesso, por se 

fazer à imagem e semelhança de seu Deus, ou de seus deuses... 

 

Aquele que ocupa posição de autoridade delegada, seja por deter um título em 

direito, medicina ou por exposição valorizada na mídia, “(...) é alguém que recebeu um 

mandato para produzir um ponto de vista que é reconhecido como transcendente em 

relação aos pontos de vista singulares (...)” (Bourdieu, 1990: 164). 

 

Quando a mídia – reproduzindo e influenciando comportamentos, valores e 

atitudes – está especificamente voltada para a garotada, há que se observar com 

atenção sua linguagem.   A propósito disso, Ebert (1999: ix) revela de sua infância que 

“(...) quando eu lia as sátiras de filmes Mad, eu aprendia sobre clichês, estereótipos, 

cenas obrigatórias, diálogos-padrão e desenvolvimentos absurdos de enredos”, enfim, 

aprendia sobre a linguagem da mídia. 

 

Tal linguagem midiática se traduz por um complexo intersigno (signo - sintagma), 

cujos paradigmas são imagem / discurso / cena. A complexidade semiológica integra 

tanto o signo não-verbal quanto o signo verbal – e suas interações – na produção da 

signagem dos MCM e na consecução da própria subjetividade crítica. 

 

A mídia decodifica, reproduz e até cria as configurações de símbolos e os 

comportamentos sociais, gerando e / ou fixando estereótipos, codificando signos / 

comportamentos socialmente inteligíveis e mimetizáveis pelo público. A mente humana 
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é o ambiente gerador e gestor dos símbolos, dos estereótipos e de sua própria 

repetição histórica, a partir das crenças e desejos circunscritos no imaginário 

psicossocial em processo de constante mutação. 

 

2.2.7. Mídia e linguagem 

 

Como a transmissão de estereótipos deve envolver algum tipo de comunicação, 

a linguagem ocupa um papel fundamental na representação dos estereótipos, pois não 

só é impossível se transmitir um estereótipo sem usar alguma linguagem, como 

também não se pode pensar na criação e mudança dos estereótipos sem se levar em 

conta o papel da comunicação verbal. Por outro lado, se a linguagem implica palavras, 

gestos, entonações, expressões, nela também estão inseridas as imagens, como 

formadoras de um texto. 

 

A comunicação midiática, basicamente, é exercida por três grandes suportes: a 

imprensa, através da escrita; o rádio, através da voz; e a televisão, condensando voz e 

imagem. Se o rádio tem a vantagem de encurtar sensivelmente o tempo entre o fato e a 

notícia e a imprensa abre espaço para a sua discussão, a TV apresenta-o de forma 

muito mais completa, mostrando imagens, descrevendo e comentando os 

acontecimentos. 

 

Szpacenkopf (2003: 226 - 227) crê que “os telespectadores sensibilizados por 

emoções midiáticas diante da exposição de espetáculos (...) podem engajar-se, 

tornando públicas as opiniões e as emoções com que se sentiram envolvidos. 

Fundamental é tornar público, por meio de uma palavra levada a um outro e assim por 

diante”, baseando-se no conceito de palavra ativa, que, no entender de Boltanski (1993: 

35), é uma palavra tal “(...) que, sejam quais forem as qualidades de quem a pronuncia, 

o lugar e a maneira como é expressa, pode ser colocada em relação causal com atos 

cumpridos por outros e cujo efeito se faria sentir à distância (...)”.  
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É importante assinalar que uma das categorias mais instigantes dos estereótipos 

é o uso de recursos lingüísticos específicos com a finalidade de avaliar os grupos; como 

se observa quando, por exemplo, se utiliza, em algumas situações, a palavra 

homossexual para se referir a um dado grupo social e, em outras, o termo “bicha”, com 

o mesmo fim – porém com conotação diversa –, uma vez que, neste caso, a utilização 

de estereótipos é muito mais poderosa, ocupando uma posição decisiva no sistema de 

armazenamento transpessoal da linguagem (Stangor & Schaller, 1996). 

 

Bourdieu (1982) ressalta o poder das palavras, o poder de fazer-ver e de fazer-

crer, que não está nas palavras em si, mas na legitimidade que lhes é conferida pelos 

que falam e pelos que escutam. As palavras dotadas de poder trazem e até 

concretizam esperanças, dependendo de como são proferidas e de quem as profere e 

da dotação de propriedades não lingüísticas que possibilitam a autoridade e a 

competência dos que as pronunciam. Os discursos não são simplesmente para serem 

compreendidos, já que ultrapassam a finalidade de comunicar, mas “(...) são também 

signos de riqueza destinados a serem aliviados, apreciados, e signos de autoridade, 

destinados a serem acreditados e obedecidos” (Bourdieu, 1982: 60). 

 

Na opinião de Szpacenkop (2003: 64), “O discurso e seu valor resultam da 

combinação entre a competência lingüística e o mercado; esse, com suas leis de preço 

e suas relações de força inculcadas nos produtos oferecidos; aquela, com o 

atendimento de requisitos como a pronúncia, a posição da voz, a disposição do 

aparelho vocal, a roupa e outros”. 

 

2.2.8. Mídia e informações expressas por canais não-verbais 

 

Paralela à comunicação verbal, há toda uma gama utilizável de indícios não orais 

do que se pretende, ou não, transmitir. Birdwhistell (1967; 1970), um estudioso do 

comportamento não-verbal, diz que, em conversa normal entre duas pessoas, os 

componentes verbais provavelmente carregam menos de 35% do significado social da 

situação; mais de 65% são transmitidos por canais não-verbais. Fato revelador de que 
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sinais não-verbais são importantes quando a comunicação está cerceada ou, por 

alguma razão, não é explicitada lingüisticamente. 

 

Não foi à toa que William Shakespeare, grande conhecedor da alma humana e 

de suas vicissitudes, fez proferir, em sua peça Othelo (Ato IV): “Eu compreendo a fúria 

em suas palavras. Mas não as palavras”, evocando claramente as manifestações extra-

lingüísticas, os canais não-verbais que denunciam além das palavras e, às vezes, 

diferentemente do que foi dito. 

 

Esses “canais não-verbais”, em sua maior parte, são constituídos de gestos, 

posturas e expressões faciais. Como disse Sapir (1921; 1949), responde-se aos gestos 

com extrema prontidão e, pode-se dizer, de acordo com um código elaborado, secreto e 

não escrito que ninguém conhece, mas todos compreendem.  

 

E o que são exatamente os gestos? São movimentos do corpo – ou de parte dele 

– usados para comunicar uma idéia, intenção ou sentimento. Os gestos desempenham 

várias funções: podem substituir a fala, dar-lhe ênfase, regular o fluxo e o ritmo da 

interação, manter a atenção, ajudar a caracterizar e memorizar o conteúdo do discurso 

e, até, conferir-lhe sentido oposto ao verbalizado, conscientemente ou não. 

 

Sem gestos, os oradores teriam de aumentar o número de frases e palavras 

usadas para fazerem referências espaciais [entre outras] e, provavelmente, fariam 

pausas com maior freqüência (Graham & Heywood, 1976). 

 

A face também tem grande potencial comunicativo. É o primeiro canal de 

comunicação de estados emocionais; reflete atitudes interpessoais; fornece feedback 

não-verbal dos comentários dos outros; e, ao lado da fala humana, constitui a principal 

fonte de informações. “Sua face, meu senhor, é um livro em que os homens podem ler 

coisas estranhas.” (Shakespeare, Macbeth, Ato I). 
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Vários estudos deixaram claro que o conhecimento adicional a respeito do 

contexto no qual determinada expressão facial ocorre afetará a exatidão no julgamento 

da emoção expressa. Podem-se identificar com precisão as expressões faciais de 

emoções sem nenhum conhecimento do contexto no qual elas se manifestam, mas 

percepções simultâneas do contexto social, do ambiente e de outras pessoas 

seguramente irão afetar julgamentos (Knapp & Hall, 1999).  

 

Zebrowitz e Montepare (1992: 1143) enunciam que muitas pesquisas “indicam 

que a aparência tem um impacto significativo nas percepções sociais e interações... 

não somente é a aparência uma das qualidades iniciais que crianças e adultos 

mencionam em suas descrições de pessoas, mas elas também influenciam os traços 

que eles atribuem aos outros”. 

 

Berry e McArthur (1985) mostram como as variações das aparências físicas 

influenciam impressões estereotípicas de atributos característicos, como, por exemplo, 

em um efeito psicológico-social chamado babyface effect. Estes pesquisadores fizeram 

avaliações cuidadosas de feições faciais específicas e foram capazes de correlacionar 

essas feições e combinações de feições com percepções de certas características de 

personalidade. Eles concluíram que pessoas que exibiam as feições faciais típicas de 

“babyface-like” tendiam a ser descritas com tais atributos psicológicos, olvidando-se o 

que apregoa o adágio: “Quem vê cara, não vê coração”.  

 

Já as variações vocais que acompanham a fala – denominadas em seu conjunto 

de prosódia – ajudam a transmitir o seu significado, acrescentando filigranas 

impossíveis de serem verbalizadas, confirmando ou não os efeitos dos sinais vocais 

expressos. São os traços supra-segmentais que compõem e enriquecem o sentido da 

comunicação verbal, possibilitando sua polissemia. 

 

Strand (1997) demonstra que, além das informações fonéticas ou articulatórias 

sobre os segmentos produzidos, informações sobre o gênero de um falante também 

influenciam as percepções do discurso. Em outras palavras, expectativas de gênero 
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prototipificam, e estereótipos podem mudar a percepção do ouvinte dos sinais físicos 

emitidos. 

 

“Levar a acreditar é mandar fazer. (...) De que maneira se leva a acreditar? 

Transmitindo uma informação, emitindo sinais.” (Debray, 1993: 47). Se, para o grego 

antigo, acreditar é semelhante ao escutar, os efeitos da crença serão muito mais 

eficazes se influenciados não só pela voz, mas pelo olhar. “As mensagens visuais 

desempenham um papel marcante na memória social.” (Dennis, 1996: ix). A imagem 

por si só já é sedutora, fascinante e engoda com a completude; se estiver acoplada à 

voz, o efeito persuasivo certamente será maior. Se as palavras têm tanto poder, 

imagine-se a força desse poder quando são ouvidas simultaneamente à apresentação 

de imagens!  

 

“O fato passa a existir, vira acontecimento, através do olhar, acompanhado da 

voz, ou seja, do discurso midiático televisivo produzido por imagens e vozes.” 

(Szpacenkopf, 2003: 270). 

 

E não somente isso – uma inocente e despretensiosa associação entre som e 

imagem –, mas, ainda, todo um conjunto de possibilidades técnicas que podem ser 

utilizadas para ressaltar ou mesmo construir determinados sentidos nas mensagens e 

expressões comportamentais, como por exemplo, enquadramento, plano, movimento 

de câmera, ângulo, movimento de lente, zoom etc. 

 

A comunicação humana, portanto, é composta de mensagens multissígnicas que 

devem ser levadas em conta no momento em que se pretende analisar os efeitos, 

influências e conseqüências de um determinado programa televisivo, mormente quando 

direcionado ao público infantil, naqueles que o assistem – como é a intenção desta 

pesquisa. Como disse Goethe (1978), nada na natureza é isolado; nada é desprovido 

de conexão com o todo.   
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2.2.9. Impactos d’Os Trapalhões 

 

Os artistas televisivos têm, nas “video-sincrasias”, as suas marcas registradas 

exibidas neste veículo (na forma de gestos e expressões), criando manias e modismos 

que o público, mimeticamente, reproduz. 

 

Os Trapalhões, cujo fascínio sobre as crianças foi hegemônico e prolongado, 

foram decisivos na disseminação de estilos e comportamentos, possivelmente 

apresentando-lhes facetas estereotípicas de várias personagens que detinham sua 

simpatia e admiração. 

 

Ao assistir a qualquer dos sketches – ou películas cinematográficas – d’Os 

Trapalhões, pode-se constatar, grosso modo, que há como que um menu de opções 

quanto a que estereotipagem se quer ressaltar: se racial, se de gênero, se regional, se 

comportamental, enfim, a toda uma gama, matizada de nuances variadas, de 

estereótipos que impregnam a atuação deste grupo, misto de atores e palhaços. E foi 

isso que se pretendeu comprovar, tanto pela análise acurada das imagens veiculadas, 

quanto pela elaboração da fala das personagens e dos clichês a eles e / ou por eles 

atribuídos por / a outrem. 

 

Hipóteses 

 

O quarteto Os Trapalhões distingue-se dos demais humoristas / cômicos por 

dispor de uma gama considerável de tipos pitorescos, cujos linguajar, gestual, mímica 

facial, vestimenta (os toscos macacões de Zacarias, por exemplo), situações, bordões, 

pantomimas, acrobacias, jogo de palavras inventadas tão bem o caracterizam. Ao 

contrário da abundante estirpe de profissionais do humor, cuja atuação é 

eminentemente monocórdia e monótona – “artistas de um papel só” –, o grupo em 

questão dispõe de versatilidade ao compor personagens e papéis, delineando minúcias 

que lhes são inerentes, demonstrando competência para incorporar personagens 

distintos dos usuais, conferindo-lhes verossimilhança devida ao ecletismo de atributos 



 

 

53 

que lhes são peculiares. Por isso, reputa-se a esse quarteto de contornos 

camaleônicos, anti-heróis patéticos, considerável variedade de estereótipos – o que não 

ocorre nos casos de outros artistas praticantes de comicidade. 

 

Decorrente de tais atributos múltiplos, supõe-se que a composição física que os 

caracteriza está provavelmente fundamentada numa representação de natureza 

imagética, compondo uma espécie de painel de estereótipos. Quanto aos sketches, 

parece, conformam-se ao contexto histórico-espacial da época em que foram 

produzidos. Eis porque se pensou em apontar como hipóteses: 

 

i) O Programa Os Trapalhões apresenta uma ampla gama de estereótipos 

(sexuais, etários, raciais, comportamentais, sociais etc); 

 

ii) Devido às características da mídia de TV, tais estereótipos são expressos de 

várias formas, que se comprovam imageticamente: aparência física das 

personagens, sua vestimenta, sua expressão facial / corporal / gestual etc; 

 

iii) As cenas representadas apresentam clichês, que retratam visões estereotipadas 

de determinadas categorias sociais, que diferem nas particularidades, 

presumivelmente consoante com o período em que foram veiculadas – dado que 

as manifestações estereotípicas sofrem mutação com a passagem do tempo, em 

conformidade com as concepções vigentes –, baseados na faixa etária, gênero, 

background social das personagens etc. 
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3. Método 

 

Apesar da série de TV “Os Trapalhões” constituir o produto mais visível, em 

todos os sentidos, o mesmo grupo protagonizou películas cinematográficas, e foi a elas 

que se recorreu, num primeiro momento, por ser de mais fácil acesso. Inicialmente, 

pretendia-se escolher de modo randômico 12 longas metragens distribuídas em torno 

de 12 anos de produção cinematográfica8 (média de um filme por ano), porém foi 

constatada a inexeqüibilidade deste procedimento, uma vez que as videolocadoras da 

cidade não dispunham de tantos exemplares dos filmes d’Os Trapalhões como seria 

desejável; daí porque se optou por utilizar as películas mais expressivas, do ponto de 

vista do número de espectadores – embora a sua quase totalidade fosse constituída de 

retumbante sucesso de público –, a que se tivesse acesso. Única exigência: que os 

quatro Trapalhões constassem na fita, ou seja, antes do óbito de dois deles. 

 

Todavia, recrudesceu a idéia de se pesquisar os programas d’Os Trapalhões, 

tanto pela razão já exposta no início do parágrafo antecedente quanto pelo fato de que 

não há enredo pré-determinado, não há mocinhos consagrados, não há vilões 

definidos, não há estória propriamente dita – o que costuma ser a condição primeira da 

materialização de um filme: haver uma estória, com começo, meio e fim, identificável, 

além de uma trama maniqueísta, sobretudo se esse filme se destinar ao público infantil, 

preferencialmente. 

                                                           
8 O primeiro filme d’Os Trapalhões foi realizado em 1965 e contava apenas com a dupla Didi e 

Dedé. Com a formação clássica (que contava ainda com Mussum e Zacarias), foram realizados 23 filmes 
do período de 1978 a 1990 (média de quase 2 filmes por ano). Mais de 120 milhões de pessoas já viram 
filmes d’Os Trapalhões, sendo que sete filmes estão na lista dos dez mais vistos da história do cinema 
nacional brasileiro. São eles: 

3° lugar - O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977, com 5,8 milhões de espectadores; 
5° lugar - Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, com 5,2 milhões; 
6° lugar - Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, de 1978, com 5,1 milhões; 
7° lugar - O Cinderelo Trapalhão, de 1979, com 5 milhões;  
8° lugar - Os Trapalhões na Serra Pelada, de 1982, com 5 milhões;  
9° lugar - O Casamento dos Trapalhões, de 1988, com 4,8 milhões; 

            10° lugar - Os Vagabundos Trapalhões, de 1982, com 4,6 milhões. 
(Wikipédia, a enciclopédia livre. http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es. Acesso em 

16/10/05.) 
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  Então, retornou-se ao projeto anterior de enfocar o referido programa dominical. 

A princípio, pretendia-se proceder a uma escolha aleatória de 26 episódios, distribuídos 

em 13 anos de exibição (média de dois programas por ano), com aproximadamente 

uma hora de duração cada; porém, tal pretensão revelou-se inexeqüível, dado que 

surgiram muitas dificuldades quanto à aquisição do mencionado material, como será 

descrito a seguir. 

 

3.1. Formas de obtenção do material 

 

Primeiramente, pensou-se que seria simples encontrar tal material nos arquivos 

de emissoras repetidoras da Rede Globo de Televisão e / ou coligadas, bem como na 

própria Rede Globo, mas foram infrutíferos todos os contatos9. Tais tentativas 

consumiram muito tempo; no entanto, como se queria realmente utilizar os sketches – 

por serem mais fidedignos ao estilo d’Os Trapalhões – ao invés das películas 

cinematográficas, insistiu-se na busca dos programas. Mas onde procurar? Se a própria 

emissora dizia não dispor, onde achá-los? Então, teve-se a idéia de se procurar nos 

clubes de fãs da trupe em questão.  

 

Efetuou-se uma verdadeira varredura, uma circunavegação, uma “volta ao 

mundo em 80 sites” na Internet. Vários e-mails foram enviados para fãs-clubes de todo 

o país, também em vão. Eis que surgiu uma idéia que se revelou eficiente: pesquisar na 

Internet buscando um site de leilão, cujas ofertas incluíssem gravações do grupo.  

 

Obteve-se, enfim, êxito.Todavia, o negociante dispunha de um número limitado 

de fitas VHS e nem sempre em bom estado; mas como não havia muita escolha, o 

                                                           
9 O site da Rede Globo anuncia, em tom ufanista, que “mantém um canal aberto entre estudantes 

de universidades brasileiras e profissionais da Rede Globo para troca de idéias e informações, 
contribuindo para a atualização de professores e na preparação de alunos para o mercado de trabalho”. 
E acrescenta que este projeto, durante 2003, atendeu a 447 pesquisadores em seus trabalhos de 
conclusão de cursos e teses de mestrado e doutorado; recebeu 3.400 alunos e professores em visitas 
técnicas às áreas de engenharia, jornalismo e produção; e realizou 36 palestras em universidades, com a 
participação de cerca de 7.500 estudantes (http://redeglobo3.globo.com/institucional/ Acesso em 
17/09/05). Entretanto, para a realização da presente dissertação, não se verificou, absolutamente, a 
existência desse “canal aberto”. Lamentável que não se tenha podido contribuir com as estatísticas!... 
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negócio foi fechado. Persistiu a única exigência: que os quatro Trapalhões constassem 

na fita. 

 

3.2. Critérios de seleção das cenas 

  

Foram adquiridas cinco fitas VHS com aproximadamente 2h20min de gravação 

cada, perfazendo um total de quase doze horas, as quais continham algo em torno de 

150 sketches, que foram assistidos uma primeira vez sob um olhar de espectador 

comum. Constatou-se que havia alguns trechos de algumas fitas danificados e / ou com 

má qualidade de gravação, o que impossibilitou que fossem utilizados. Também havia 

uma fita exclusivamente de clips musicais, com paródias a cantores, à época ou ainda, 

famosos, tais como: Caetano Veloso, Gal Costa, Joana, Ney Matogrosso, Roberto 

Carlos, Roberto Leal, Sidney Magal, Simone, entre outros. Como, nestes casos, o teor 

das representações típicas d’Os Trapalhões encontrava-se diluído no intuito de encenar 

comicamente o que as músicas falavam, tais imitações foram preteridas em função de 

outras fitas que apresentavam Os Trapalhões em plena vigência de seus papéis. 

 

Restaram, então, quatro fitas a serem revistas, desta feita com um olhar 

perscrutador. Em tais fitas, após análise detalhada, verificou-se a freqüência de cenas 

não características do grupo – entendendo-se por características aquelas em que cada 

artista encarna sua personagem de maneira inequívoca, isto é, facilmente identificável 

por quem as assiste –, as quais foram descartadas de pronto, juntamente com as cenas 

repetidas (quase uma fita inteira!) e com aquelas em que constavam problemas 

técnicos graves, ou seja, suficientemente estragadas para serem aproveitadas (excesso 

de chiado, imagem riscada, apagamentos de trechos da gravação etc), após serem 

devidamente catalogadas, como todas as demais, registradas as durações nos 

contadores de tempo, descritas, uma a uma, e assinaladas sobre a possibilidade ou 

não de inseri-las no presente estudo. Restaram, ainda, umas sete horas de gravação a 

serem novamente revistas com o intuito, enfim, de selecionar as cenas mais 

expressivas – o que, na seqüência, foi feito.  
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Forçoso é admitir que não houve meios de se precisar as datas dos programas, 

eliminando a possibilidade de se trabalhar neste nível de análise; porém, pode-se inferir 

a época, embora sem precisão, pelos trajes usados, pelas celebridades em evidência 

no período, pelas gírias, modismos e até pelas abordagens de determinadas situações. 

 

3.3. Preparação do material 

 

Aproveitaram-se quatro horas de cenas gravadas e pré-selecionadas – 

configurando 50 sketches –; cenas essas que foram registradas no computador da 

produtora de vídeos contratada para adequá-las, editá-las, copiá-las em fitas VHS e 

convertê-las no formato DVD, posteriormente, numa ilha de edição. 

 

Elaborou-se, daí, uma matriz, na qual constavam as categorias a serem 

anotadas e que foram, posteriormente, desdobradas em várias tabelas, a saber: papéis 

desempenhados; locais de atuação; faixa etária das personagens; background (gêneros 

e faixa etária), se existente; etnia; presença ou não de corruptelas lingüísticas; menções 

à bebida alcoólica, à cor da pele, à nordestinidade; agressões físicas e verbais; 

homossexualismo; esperteza – entendida aqui como a “ciência” de “passar a perna” em 

outrem, “levar a melhor”, “fazer o próximo de besta” – ; vantagem financeira; bem como 

outros estereótipos compartilhados, de domínio público, com realce para estereótipos 

étnicos / de nacionalidade / de naturalidade  e de depreciação feminina; além da 

freqüência d’Os Trapalhões versus artistas / atletas / celebridades. 

 

Também foram enumeradas as cenas em que cada um dos quatro Trapalhões 

atuou, para relacioná-las depois com o tipo de estereótipo observado, a freqüência em 

que ocorria etc. 

 

  Mais uma vez o material selecionado foi visto, a fim de que fossem analisadas 

pacientemente todas as cenas, agora já numeradas, e marcadas nas tabelas as 

categorias e personagens presentes em cada uma: compilaram-se os dados obtidos e 

se procedeu à sua análise. Portanto, a metodologia trabalhada envolveu análise de 
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cenas / situações, entrecruzando-as com as categorias de estereótipos já mencionadas. 

Enfim, de posse dessas tabelas preenchidas com a análise dos 50 sketches, pôde-se 

iniciar sua avaliação criteriosa, cujos resultados serão descritos a seguir. 

 

3.4. Análise do material obtido 

 

 Em 21 das 50 cenas (42% das vezes), percebeu-se, quanto às expectativas que 

um determinado papel gera num espectador, que se subverteu o esperado – o que 

configurou a graça da situação, uma vez que o insólito se impõe abruptamente, 

surpreendendo e desnorteando a tele-audiência.      

   

 
          Tabela 1: Freqüência e percentagem das categorias com qualificação  
                             e sem qualificação profissional 
 

 
CATEGORIAS: Papéis 

 
N 

 
        % 

Com qualificação profissional 9 18% 
   Assessor 2 4% 
   Atleta 2 4% 
   Militar (com patente) 1 2% 
   Padre 1 2% 
   Patrão 3 6% 
 
Sem qualificação profissional 

 
39 

 
78% 

   Animal 1 2% 
   Apostador 2 4% 
   Artista (de circo, TV etc) 4 8% 
   Árvore 1 2% 
   Bicheiro 1 2% 
   Cigana 2 4% 
   Cliente 2 4% 
   Criança 1 2% 
   Empregado / vendedor 5 10% 
   Engraxate 1 2% 
   Estudante 1 2% 
   Feirante 1 2% 
   Garçom 2 4% 
   Genro 5 10% 
   Malandro 5 10% 
   Militar (praça) 1 2% 
   Mulher 2 4% 
   Náufrago 1 2% 
   Pintor 1 2% 
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Em relação aos papéis propriamente ditos (tabela 1), listaram-se, por ordem 

alfabética: animal; apostador (futebol, jogo do bicho, turfe), artista (de circo, de novela); 

árvore; assessor (artístico, administrativo, midiático); atleta (futebol, halterofilismo); 

bicheiro; cigana; cliente de banco; criança; empregado; engraxate; estudante; feirante; 

garçom; genro; malandro (herdeiro ganancioso, ladrão, marido infiel, mentiroso, 

vagabundo, vizinho inconveniente); militar; mulher; náufrago; padre; patrão; 

personagem (da literatura: D.Juan; de museu: estátuas históricas); pintor de paredes; 

os quais foram agrupados em categorias mais abrangentes e, em um outro momento, 

subcategorizados em papéis com e sem qualificação profissional, verificando-se que a 

incidência dos sem qualificação (78%) foi mais que o quádruplo da constatada nos com 

qualificação (18%) – fato que pode indicar a tentativa d’Os Trapalhões de se identificar 

com as camadas mais modestas, que constituem a maioria da população, 

conquistando-a, portanto; ou pode ser indício da malandragem peculiar a suas 

personagens, que não têm profissão definida, “fazem bico”, “viram-se” como podem 

entre um golpe e outro nos incautos, e – a depender de seus perfis psicológicos – são 

impelidos a agir consoante seus temperamentos versus contexto situacional. 

 

Analisando o papel de apostador, fica patente o estereótipo do compulsivo, do 

desonesto, a quem só interessa ganhar, não importando o como; aliada à produção 

lingüística, vê-se, nestes sketches, a utilização de “canais não-verbais”, que, em sua 

maior parte, são constituídos de gestos, posturas, expressões faciais – a que alude 

Birdwhistell (1967; 1970) – e prosódia, que tanto significado retêm e que estão 

onipresentes em todos os demais papéis. O artista encarna tanto a vaidade inerente ao 

show-business quanto a “pobre diabez” que caracteriza tantos artistas, especialmente 

os circenses. O atleta também é retratado com algo de um ou de outro. O assessor se 

faz notar pela postura subserviente e pressurosa. O bicheiro, com trejeitos que fazem 

jus à sua atividade marginal. A cigana, abertamente charlatã. A criança, inconveniente 

(Interessante este detalhe...). O empregado, ora como vítima de um patrão explorador e 

injusto, ora como alguém que “dá seus pulinhos” para se desvencilhar de situações 

difíceis. O engraxate retratado por um como esforçado; por outro, como tripudiante da 

limitação física alheia. O estudante, sempre levando deliberadamente os professores às 
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raias da loucura. O feirante, simplório. O garçom, interesseiro e, por vezes, desonesto. 

O genro, hostil à sogra. O malandro... esse é auto-explicativo. O militar de alguma 

patente, sempre irascível, enquanto o “praça” só quer “fazer corpo mole”. A mulher, 

lindo objeto (para os padrões estéticos da época) disponível e descerebrado, 

confirmando Strand (1997), que declara que informações sobre o gênero de um falante 

também influenciam as percepções do discurso. Náufrago, invariavelmente 

desesperado. Padre, guloso e interesseiro. Patrão, arrogante e exigente. Personagens 

da literatura ou do cinema, excessivamente caricatas. O pintor, como os demais 

trabalhadores, desqualificado, preguiçoso, porém sempre “atrás de uma brecha para se 

dar bem”. O animal, a árvore e o cliente seguem a mesma linha de “esperteza”.  

 

Como é possível notar, os papéis vividos pelas personagens Trapalhões 

comungam na linha de conduta: ativos, não quanto à capacidade de trabalhar, estudar 

ou produzir coisas socialmente valorizadas, mas no que diz respeito a dar um drible no 

próximo, a conseguir o máximo de vantagens possíveis em qualquer situação, a se 

esforçar menos e obter mais, invertendo a razão de proporcionalidade lógica. O lado 

menos louvável do caráter humano é sempre evidenciado – e com conotação positiva – 

sem que haja a contrapartida tão comum nos filmes e seriados americanos de o Bem 

sempre vencer no final; não há castigo para o Mal. O Mal sempre se dá bem (sem 

trocadilho) e vice-versa, numa perversa equação. 

 

É preocupante que isso ocorra porque, como se sabe, é comum os indivíduos 

lançarem mão de processos adaptativos com o fito de simplificar e organizar as 

informações incontáveis com que se deparam no ambiente social; esses processos 

geram produtos tais como generalizações feitas por um grupo de pessoas quanto aos 

atributos e ao comportamento de outros grupos (out-group), o que vem a constituir, 

segundo Nesdale e Durkin (1998), uma definição de estereótipos. 

 

 Taylor e colaboradores (1994) alertam para o fato de que as impressões que as 

pessoas formam globalmente de outras decorrem das inferências baseadas em 

informações mínimas que se integram facilmente e que permanecem ativas por longos 
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períodos de tempo. E quanto mais forem expostas a esse processo, tanto mais 

consolidarão as impressões, por muitas vezes errôneas, que desenvolvem com o aval 

da mídia. Faz-se importante, então, lembrar que os programas Os Trapalhões 

estudados aqui permaneceram na videosfera (Debray, 1993) por duas décadas – fato 

que lhe dá o poder de disseminar estereótipos e contaminar visões de, no mínimo, duas 

gerações!... 

 

Hippel e colaboradores (1995) vêem os estereótipos como teorias acerca de 

como os membros de um outro grupo parecem, pensam e agem; por isso, não é de se 

estranhar quando enunciam que um estereótipo “guia comportamentos e 

julgamentos...” (Hippel e colaboradores, 1995: 178), tornando-se, às vezes, por 

conseguinte, tão ameaçador! Ao se assistir passivamente ao que é veiculado pela TV, a 

tele-audiência – acrítica – assimila os estereótipos delineados, agindo em relação a 

eles de acordo com o que é exibido nos programas televisivos, conformando-se ao 

senso comum – que pode, muito bem, ser forjado, intencionalmente ou não. 

 

Worchel e Rothberg (1997) ratificam o exposto acima quando chamam a atenção 

quanto aos efeitos dos meios de comunicação de massa gerarem não apenas 

esquemas a respeito dos grupos-alvo como ainda induzirem repertórios ou pautas 

comportamentais a serem adotadas quando por ocasião de um encontro com membros 

de grupos externos.  

 

Daí porque a TV, que na maioria dos países desenvolvidos apresenta os mais 

altos índices de audiência da mídia, é como uma “força cósmica”, como a descreveu 

Gerbner (1978), sob a qual alguém nasce. Agora, imagine-se tal “força cósmica” 

funcionando sem critérios, à deriva de um comportamento-cidadão!... 

 

Quanto à categoria locação (tabela 2), foram catalogados: ambiente de trabalho 

(banco, consultório, escritório); balcão de apostas (jogo do bicho, turfe); bar; barco; 

casa (banheiro, cozinha, quarto, sala); cine; circo; feira livre; ginásio de esportes  

(futebol, halterofilismo); igreja; indefinido; museu; Programa da Xuxa; rua; sala de aula; 
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tenda cigana; vagão de trem; que foram re-enquadrados nas subcategorias: residência, 

trabalho, lazer, público e outros, observando-se que residência (40%) – seguida de 

perto por trabalho (38%); público (24%), lazer (2%) e outros (2%) –  foi a campeã das 

locações, provavelmente com o intento de reproduzir em cena o ambiente que mais 

sensibiliza seus telespectadores, “chegando junto” desses. Talvez, pelas mesmas 

razões, o ambiente trabalho tenha sido o segundo mais freqüente. 

 

 

                    Tabela 2: Freqüência e percentagem das locações em ambiente de 

                                  trabalho, residência, público, lazer e outros  

             
LOCAÇÃO 
 

 
            N 

 
       % 

Ambiente de trabalho 19 38% 
   Balcão de apostas 2 4% 
   Bar 1 2% 
   Circo 1 2% 
   Escritório 6 12% 
   Feira livre 1 2% 
   Ginásio de esportes 3 6% 
   Museu 1 2% 
   Programa da Xuxa 1 2% 
   Sala de aula 1 2% 
   Tenda cigana 2 4% 
Residência 20 40% 
   Barco 2 4% 
   Casa  18 36% 
Público 12 24% 
   Igreja 1 2% 
   Rua 7 14% 
   Vagão de trem 2 4% 
Lazer 1 2% 
   Cine 1 2% 
Outros 1 2% 
   Indefinido 1 2% 

 

             

Na visão de Duarte (1998), a linguagem dos MCM, via de regra, não é aleatória, 

ingênua ou sem propósito. É possível detectar um esforço direcionado, a fim de levar 

seus destinatários a assimilarem o objeto sobre o qual se fala, a idéia a ser transmitida, 

que nem sempre está evidente; às vezes, é necessária uma leitura acurada do que se 

tem à frente e não está facilmente perceptível.  Seria o caso da famosa pergunta: “O 

que está por trás disso?” 
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                   Tabela 3: Freqüência e percentagem da faixa etária das personagens 
 
FAIXA ETÁRIA DAS PERSONAGENS 
 

 
        N 

 
            % 

   Criança 2 4% 
   Jovem 1 2% 
   Adulto 48 96% 

 

 

A faixa etária das personagens (tabela 3) foi maciçamente adulta (96%). Uma 

reflexão, neste caso, se impõe: Será que, como adultos – em posição hierarquicamente 

superior à infantil –, pretenderam revestir-se de sua autoridade inerente, para ditar 

modos de proceder viáveis / possíveis – teoria conspiratória – ou, valendo-se dessa 

mesma hierarquia, pretenderam desconstruir a imagem mítica do adulto, enquanto 

correto, contido, brioso, reto, equilibrado, produtivo, educado, previsível, solidário, sério; 

invertendo valores, subvertendo a norma, estilhaçando padrões, revelando “o outro lado 

da moeda”, que “existe vida após a morte” (a morte da infância, metaforicamente 

falando), que há opções de comportamentos que escapam à pré-determinação, à 

prescrição de como um adulto deve ser, do que se espera dele? 

 

Mas estes – diga-se – comportamentos alternativos não seriam eticamente 

condenáveis? Presume-se que sua simples mostra já seria danosa, pois embora reflita 

uma ocorrência real, palpável, comprovável, também reforça tal ocorrência, uma vez 

que, ao revelá-la, ao admitir sua existência, agrega o valor do reforço (já que não há 

reprovação implícita); gera a dessensibilização para tais atitudes socialmente 

reprováveis, a partir do instante em que as banaliza por apresentá-las recorrentemente, 

revestindo-as de uma sensação de familiaridade, tornando simples, corriqueiro o que 

talvez, em outras circunstâncias, em outro contexto, fosse considerado aberrante, 

escandaloso até. Qual ideologia subjacente às situações vivenciadas no referido 

programa poder-se-ia apreender? E, se há uma ideologia embutida, seria ela deliberada 

ou acidental?  

 

Como sugeriu Goffman (1974), as pessoas fazem sentido do mundo usando 

filtros cognitivos – frames –, muitas vezes, construindo significados populares, 
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selecionando certos aspectos de uma realidade percebida e salientando-os mais que 

outros (Gamsom et al., 1992). Em um mundo cada vez mais complexo, para simplificar, 

organizar e fazer senso, as pessoas usam os frames midiáticos em conjunção com 

outros tipos de informação (Gitlin, 1980); por este motivo, tais frames exercem um papel 

significativo e preocupante na estruturação dos estereótipos. 

 

 

Tabela 4: Freqüência e percentagem do background 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao background (tabela 4), em 36% das vezes inexistiu: Os Trapalhões 

bastaram-se por si sós, prescindiram de outrem para encenarem suas trapalhadas, 

foram auto-suficientes. Em 30%, foi constituído de maioria masculina. Em 20%, maioria 

feminina – que, com freqüência, era delineada em situações desagradáveis, 

depreciativas, desfavoráveis. Em 12%, apareceram homens e mulheres indistintamente. 

Em 2%, crianças – o que é surpreendente, porque não retrata os pequeninos em suas 

situações cotidianas, mas, antes, o que eles podem vir a ser, numa espécie de profecia 

malévola tipo “eu sou você amanhã...”. 

 

Em nenhuma circunstância do background houve a presença do elemento idoso 

nas cenas veiculadas, o que tanto pode sugerir descaso – o não levar em conta a 

existência deles, a não necessidade de interação – como pode sugerir o respeito, a não 

iconoclastia referente a esta faixa etária, apesar do “comportamento trapalhão” não 

oferecer indícios de que esta interpretação seja plausível. 

                             

                           

 
BACKGROUND 

          N           % 

   Inexistente 18 36% 
   Maioria crianças 1 2% 
   Maioria homens 15 30% 
   Maioria mulheres 10 20% 
   Misto 6 12% 
Personagens Secundários 11 22% 
   Homens 6 12% 
   Mulheres 5 10% 



 

 

65 

                                Tabela 5: Freqüência e percentagem de etnia / nacionalidade / naturalidade 

 
   ETNIA / NACIONALIDADE / NATURALIDADE 
 

                       
            N 
                           

                   
              % 
                  

      Alemã 1 2% 
      Francesa 1 2% 
      Mineira 1 2% 
      Negra 2 4% 
      Nordestina 2 4% 
      Portuguesa 2 4% 

 

 

Em relação à etnia / nacionalidade / naturalidade (tabela 5), surgiram os 

clássicos: alemão (2%) sempre belicoso; francês (2%) efeminado; mineiro (2%) 

provinciano; negro (4%) pobre, ignorante e macumbeiro; nordestino (4%) ora bronco, 

ora “esperto”; e português (4%) invariavelmente  “burro”.  

 

Esses são os estereótipos consagrados pelo apelo popular. Na opinião de 

Davies (1982), as anedotas étnicas – a que, de certa forma, se equiparam esses 

sketches – tornam patentes os limites geográficos, sociais e morais das nações ou 

grupos étnicos, esclarecendo a ambigüidade entre o que é permissível e o que é 

aceitável em determinado período e em determinadas sociedades, como nas décadas 

abrangidas por este estudo, no Brasil.     

 

Os percebedores – no presente caso, a tele-audiência –, baseados em diferentes 

tipos de informação e / ou pistas físicas, como de raça e gênero, e / ou comportamento 

observável e julgamentos de competência e socialização, constroem impressões gerais 

de pessoas e de grupos de pessoas, formando estereótipos prévios, tendendo a inferir 

traços de personalidade de indícios, tais como esses, de uma maneira automática e 

irrefletida (Taylor et al., 1994). 

 

No que concerne à corrupção do idioma nacional, 54% dos sketches 

utilizaram-na como motivo de graça – que graça há na ignorância? –; em todas as 

vezes, isso ocorreu pela boca da personagem Didi, embora tenha havido, em um 

mesmo sketch, contribuições das personagens Dedé e Mussum. (Atenção: Não 
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confundir com a fala pitoresca de Mussum, caracterizada pelo acréscimo corriqueiro do 

neologismo afixal “is” ao final de cada palavra, configurando tal sufixo sua marca 

registrada.) 

 

Em um país como o Brasil, em que a educação formal (e informal) é tão precária, 

há de se ter responsabilidade social no que diz respeito ao que se fala e como se fala, 

principalmente quando o meio utilizado para difundir essas falas é a mídia televisiva – 

presente na grande maioria dos lares brasileiros –, e particularmente através da Rede 

Globo de Televisão, maior tele-emissora nacional. Houve uma época em que mesmo as 

pessoas “letradas” hesitavam em dizer “aí, varia”, pois que Didi – como uma entidade 

perniciosa – pairava, indelével, em suas mentes, com o bordão consagrado “aí, vareia”. 

 

É reconhecido o papel fundamental ocupado pela linguagem na representação 

dos estereótipos, uma vez que sua transmissão envolve irrecorrivelmente algum tipo de 

comunicação, assim como também não se aventa a possibilidade de criação e 

mudança dos estereótipos sem se reconhecer o papel preponderante da comunicação 

verbal. Para Stangor e Schaller (1996), a utilização de estereótipos ocupa uma posição 

decisiva no sistema de armazenamento transpessoal da linguagem, daí seu enorme 

poder, sobretudo em quem não tem ainda seu estilo lingüístico definido nem seu senso 

crítico sedimentado.  

 

A menção à bebida alcoólica foi um fator recorrente, quer em expressão verbal 

quer como demonstrações gestuais do ato de ingeri-la, e sempre como uma ode ao 

“mé” – elemento eclético travestido de prazeres, compensações e funções incontáveis: 

comemorar feitos / ocasiões, festejar, seduzir, esquecer algo incômodo, encorajar etc. À 

exceção de Zacarias, todas as personagens eventualmente vertiam um ou outro gole, 

porém foi Mussum que, em 99% das vezes, fez apologia à “birita” – o que ajuda a 

delinear a figura do negro como “bebum”. Talvez isso evite sedimentar nas mentes 

jovens a idéia de que a bebida é uma solução viável; uma saída desejável para uma 

situação de distress; algo natural, inerente aos prazeres da vida; já que o negro, na 

sociedade brasileira, é visto como uma pessoa menor, a quem não se deve imitar; ou 
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talvez a identificação com a negritude da personagem a faça, pelo contrário, ser 

mimetizada com mais afinco, sobretudo pela população da mesma raça, corroborando a 

perpetuação deste estereótipo negativo referente ao negro. 

 

Birdwhistell (1967; 1970) adverte para a existência de um leque disponível de 

indícios não orais do que se pretende, ou não, transmitir, paralelamente à comunicação 

verbal. Estes canais não-verbais são constituídos de gestos, posturas e expressões 

faciais, para os quais não se está alerta; portanto, muitas vezes, nem se percebe a 

efetividade de tais canais, embora, como acreditava Sapir (1921; 1949), se responda a 

eles com extrema prontidão, de acordo com um código tácito que todos compreendem. 

 

As alusões à cor da pele, bem como à nordestinidade (26% e 24%, 

respectivamente) foram sempre feitas em contextos depreciativos, ressaltando os 

aspectos desfavoráveis de cada característica. Interessante registrar que o próprio 

Mussum, como representante do elemento negro, referia-se a si mesmo ressaltando 

esta qualidade, somando, em muitos casos, à zombaria dos demais – excetuando-se 

Zacarias – e, muitas vezes, reagindo com um irreverente e ofensivo “É a tua véia!” –, 

delatando um tríplice desrespeito à figura materna, que engloba o ser mulher, o ser 

idosa (neste caso, pois vale lembrar que a esmagadora maioria das personagens 

pertencia à faixa etária adulta) e o ser mãe, função dignificada e enaltecida no meio 

social de praticamente todas as comunidades – onde se tem por máxima o “mexa 

comigo, mas não mexa com a minha mãe” –, talvez porque esta figura cultuada seja a 

única, dentre os progenitores, de que se pode ter certeza de sê-lo, pois se diz 

vulgarmente que a  mãe é uma certeza; o pai, mera suposição. 

 

Quanto aos comentários pseudojocosos em relação a “cearensidade” de Didi, 

foram, em 75% das vezes, feitos por Mussum – possível desforra a sua condição de 

negro, constantemente lembrada, com tudo o que isso implica? – e 25%, por Dedé e 

pelo próprio Didi, nas mesmas cenas, porém ecoado por Mussum, sempre que 

presente. (Há um episódio em que Didi se refere aos “corregiôneos” como “paraíbas”, 

significando trabalhador não qualificado da construção civil, reforçando o estereótipo 
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como tal.) Zacarias, também aqui, não participa destas manifestações, o que o brinda 

com uma aura de neutralidade politicamente correta, na medida do possível, rara 

naqueles idos “tempos bicudos” quanto a preconceitos externados natural e 

despudoradamente.  

 

A observação dos estereótipos acima remete a Worchel e Rothberg (1997), que 

advertem sobre os meios de comunicação de massa terem como conseqüência não 

apenas esquemas a respeito dos grupos-alvo como também a indução a repertórios ou 

pautas comportamentais a serem adotadas por ocasião do encontro com os membros 

do grupo externo, como se houvesse, algumas vezes, um script virtual e perverso a ser 

seguido.  

 

Também foi Mussum (em 67% das vezes) quem mais protagonizou cenas de 

agressão física (30% no total) – estereótipo do “negão ameaçador”? –, seguido do 

personagem “alemão” – estereótipo nazista? –, com 33% das ocorrências; embora 

tenha sido Dedé quem tenha dito mais impropérios, berrado mais freqüentemente com 

os colegas, xingado-os mais incisivamente, fazendo-se figura central nos episódios em 

que agressões verbais (36%) foram flagradas. Seria isso uma tentativa de 

compatibilizá-lo com a figura do mais consciente, mais correto (?), controlador, 

moderador dos excessos dos outros? E se foi, é assim que se controla, modera, 

aconselha, educa?   

 

Conforme citação de Courtney e Whipple (1983: 45 - 46), a TV “pode influenciar 

o desenvolvimento intelectual, mudar atitudes, contribuir para o comportamento 

agressivo nas crianças, ensinar às crianças como se tornarem consumidoras, encorajar 

e comportamentos, ser um agente de socialização política, e ensinar estereótipos 

raciais...”. Aqui fica, então, o questionamento: A quem interessaria “encorajar atitudes 

sociais“ negativas, fomentar a agressividade de toda uma geração? E por quê? 

 

Quanto à homossexualidade, suas menções (22%) foram feitas, em 99% das 

vezes, direcionadas a Dedé e apenas em 1%, dirigida a personagem outro, estranho à 
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trupe. Relacionando-se este dado, seria legítimo inferir que o “certinho”, o consciente ou 

o gritador pode ser um gay “enrustido”, corroborando a imagem do homossexual 

contido, recolhido ou vulgarmente conhecido como histérico? E que a virilidade, em 

contrapartida, deve andar de mãos dadas com o deboche, com a esperteza, com o 

estereótipo do “negão”, do “cabra macho” nordestino? 

 

Sodré (1985) adverte para o problema da autodiscriminação por parte das 

minorias, decorrente da internalização de imagens negativas sobre si mesmas, não 

raras vezes oriundas de processos inconscientes de autodesvalorização. Conscientizar-

se dos estereótipos e preconceitos sociais que perpassam os programas, pois, é vital 

para que as culturas diversas sobrevivam, para que se fique alerta à intolerância, para 

que se aprenda a aceitar as diferenças. 

 

Os psicólogos pró-homossexuais vêem o senso comum como algo a ser 

combatido (Clarke, 2000: 154), pois suas noções sobre lésbicas e gays são baseadas 

em “estereótipos, medo e preconceito” (Fraser, Fish & MacKenzie, 1995: 54) ou “mitos 

homofóbicos” (DiLapi, 1989: 114), e contrastam com a versão científica, embasada em 

“verdade, fato ou realidade”. 

 

Fiske e Taylor (1994: 165) referem-se a “categorizações (...) para exagerar 

diferenças percebidas entre os grupos [out-group] e minimizar diferenças percebidas 

dentro de cada grupo [in-group]”. Embora os estereótipos sobre grupos de pessoas 

sejam, por vezes, formados e mantidos com o intuito de contribuir para o entendimento 

da realidade, esses estereótipos, com freqüência, induzem a falsas percepções dessa 

mesma realidade. Quanto a isso, Ruggiero (1999) acrescenta que a mídia tem um 

preponderante papel nesta situação, pois que colabora decisivamente para o 

desenvolvimento de crenças estereotipadas coletivamente partilhadas. 

  

Em relação à esperteza, ela foi apreendida em 46% dos skeches, com Didi 

invariavelmente levando a melhor (a depender do ponto de vista) sobre os 

companheiros, apesar desses sempre conspirarem contra aquele; houve situações, 
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contudo, em que os quatro se uniram contra um 3º, um 4º etc...  Na verdade, a 

esperteza possuía tintas de objeto de desejo em contextos comparativos (“mais esperto 

que”), implicitamente enaltecida, em detrimento do ato honesto, leal, amigo. Aliás, a 

amizade, aqui, é desenhada – rascunhada seria o termo mais adequado – como uma 

sintonia de comportamentos inconvenientes, de identidade de estilos, cumplicidade 

cafajeste, muito mais do que dentro dos parâmetros usuais em que se convencionou 

definir a amizade: solidariedade, carinho, bem-querer, intimidade, confiança, cuidado, 

lealdade... 

 

Segundo Hippel e colaboradores (1997), as suposições são aprendidas através 

da experiência, apesar de algumas poderem-se originar no sistema perceptual. 

“Conseqüentemente, porque nosso conhecimento de mundo guia o que nós vemos e 

ouvimos, os estereótipos têm uma grande parcela do potencial para influenciar a 

percepção” (Hippel e colaboradores, 1997: 181). É presumível, portanto, a influência 

potencial inerente ao tipo de característica abordada acima (esperteza) na formação 

moral e ética da tele-audiência. 

 

A vantagem financeira (26%), na maioria dos muitos casos, foi decorrente da 

esperteza, reedição da Lei de Gérson10 – postura “carro-chefe” da personagem Didi, 

que surge liderando o ranking. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Conforme ficou conhecida a atitude de quem quer sempre levar vantagem sobre os outros, 

disseminada em uma fatídica propaganda de cigarros em que Gérson – famoso jogador de futebol 
brasileiro tri-campeão na Copa do Mundo de 1970, em Guadalajara, México – dizia que queria-se “dar 
bem em tudo, certo?” – tremenda “bola fora”.  
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    Tabela 6: Freqüência e percentagem de estereótipos compartilhados 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTEREÓTIPOS COMPARTILHADOS 

 
                   N 

 
                 % 

    Alemão belicoso 1 2% 

    Altão ridículo 1 2% 

    Anão inútil 2 4% 

    Empregada negra 2 4% 

    Estilista gay 1 2% 

    Francês gay 1 2% 

    Gay escandaloso 1 2% 

    Gorda motivo de chacota 2 4% 

    Loura burra 2 4% 

    Mineirinho arisco 1 2% 

    Mulher interesseira / infiel 3 6% 

    Negro macumbeiro 1 2% 

    Negro pobre 1 2% 

    Nordestino bronco 1 2% 

    Padre beatífico e econômico 3 6% 

    Português burro 1 2% 

    Professora quase cega 2 4% 

    Sogra estorvo 4 8% 

    Trabalhador sem futuro 1 2% 

    Vagabundo 1 2% 

    Velha irritante 3 6% 

Clichês Femininos 18 36% 

Depreciação Feminina  15 30% 

Estereótipos Étnicos 7 14% 

Outros Estereótipos 10 20% 
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Dentre os estereótipos compartilhados (tabela 6), isto é, de domínio público, 

listados – alemão belicoso; altão ridículo; anão inútil; empregada doméstica negra; 

estilista gay; francês afeminado; gorda motivo de chacota; loura burra; mineirinho 

arisco; negro pobre e / ou macumbeiro; nordestino bronco e / ou esperto; padre 

beatífico e / ou econômico; português burro; professora quase cega; sogra estorvo; 

trabalhador medíocre; vagabundo; velha irritante –, os que tiveram maior ênfase foram 

os estereótipos étnicos / de nacionalidade / de naturalidade, campeões de incidência, 

que se fizeram presentes em 14% das cenas, enquanto estereótipos outros apareceram 

em 20% dos casos. Sogra estorvo (8%); velha irritante (6%); mulher interesseira / infiel 

(6%); empregada doméstica negra (4%); gorda motivo de chacota (4%); loura burra 

(4%); e professora quase cega (4%) também marcaram presença, perfazendo um total 

de 36% de estereótipos que, em última análise, redundam em clichês do gênero 

feminino. 

 

Strand (1997) demonstra que as percepções do discurso são influenciadas pelas 

informações sobre o gênero de um falante bem como pelas prototipificações das 

expectativas de gênero. Quanto a isso, Evans (1988: 5) lembra que “conceitos de 

masculinidade e feminilidade estão constante e continuamente sendo construídos por 

textos da mídia, incluindo televisão, jornais e publicidade”. Siu e Au (1997: 240), após 

pesquisa comparativa realizada entre anúncios publicitários televisivos na China e 

Singapura, observam que “os comerciais televisivos da China e de Singapura 

geralmente refletiram estereótipos de papéis de homens e de mulheres”, e acrescentam 

que “muitas propagandas têm mudado seu alvo e seu papel para a nova eqüidade. 

Mas, a evidência dessa pesquisa indica que anúncios comerciais nas sociedades 

chinesas, especificamente nos estudos de Singapura e China, são estereotipados 

sexualmente” (Siu e Au, 1997: 241), o que remete para a universalidade dos 

estereótipos. 

 

Essa universalidade é corroborada por Felix Neto (1998) que, em seu estudo dos 

estereótipos de gênero na publicidade televisiva portuguesa, encontrou confluência com 

estudos similares conduzidos na América do Norte (McArthur & Resko, 1975), Austrália 
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(Mazella, Durkin, Cerini & Buralli, 1992), Inglaterra (Manstead & McCuloch, 1981; 

Furnham & Bitar, 1993) e Itália (Furnham & Voli, 1989), em virtude da semelhança do 

sistema de códigos usados nesses cinco estudos, cujos achados revelam essa 

similitude entre estereótipos de papéis tradicionais de gênero que os comerciais da 

televisão portuguesa manifestam e aqueles encontrados nos estudos de outros países. 

 

Bandura (1977) chama a atenção para o fato de que programas de TV envolvem 

comportamentos dos outros e suas contingências de reforço, daí porque são poderosos 

como agentes socializantes. A TV, por isso, é considerada o veículo mais influente 

através do qual as crianças aprendem sobre expectativas de comportamentos, 

particularmente sobre comportamentos apropriados de gênero, e sobre que 

desempenho esperar quanto àqueles comportamentos. E os programas infantis tornam-

se ainda mais decisivos nessa dinâmica de aprendizagem social. 

 

Pereira (2002) vem ao encontro de Bandura quando ressalta que não só a 

observação direta das diferenças entre os vários grupos como também as influências 

indiretas exercidas pela mídia são os principais responsáveis pela evolução e 

transmissão dos estereótipos. Por isso, observações repetidas de comportamentos 

tipicamente associados a papéis sociais seriam usadas para se inferir atributos 

pessoais daqueles que são observados exercendo esses papéis sociais.  

 
Embora o relacionamento causal entre mídia e estereótipos seja difícil de 

demonstrar (Huston, Donnerstein, Fairchild, Feshbach, Katz, Murray et al., 1992), o 

impacto das imagens da mídia nas atitudes de gênero, percepções e comportamentos 

têm sido comprovados repetidamente (Bem & Bem, 1973; Loudal, 1989). Assim, todos 

os artefatos da mídia, inclusive histórias em quadrinhos (de jornal ou revista), justificam 

investigação continuada (Brabant & Mooney, 1997). Watterson (1996: 3) argumenta que 

a obrigação primeira de um cartoon é entreter, mas observa que “histórias em 

quadrinhos podem ir além disso; e quando vão, movem-se da bobagem para a 

pertinência”.  

 



 

 

74 

Linn (1996: 15), referindo-se à comédia de costumes (sitcom) em programas 

televisivos, denuncia que seu “objetivo manifesto é fazer as pessoas rirem, e isso é feito 

através de preconceitos e estereótipos comuns na cultura”. Sitcoms e Cartoons como 

artefatos midiáticos, sem dúvida, têm significância nas imagens que eles propagam e 

no impacto que eles têm, a exemplo da programação televisiva como um todo. 

 

Em relação aos MCM, Linn (1996: 15) diz ainda que “pensamentos e escrita 

estereotípicos são associados ao jornalismo preguiçoso. Um repórter que falha ao fazer 

uma pesquisa suficiente de background e falha ao fazer questões pertinentes incorre na 

armadilha do uso de generalizações para preencher a lacuna. O escritor que falha ao 

encontrar as palavras precisas permite que frases estereotípicas se esgueirem em sua 

produção. O fotógrafo que confia em clichês visuais perpetua estereótipos nocivos”. 

 

Então, faz-se importante notar que “a combinação de estereótipos e preconceitos 

se torna mais virulenta no contexto pictórico (...) se a imagem vale por mil palavras (...) 

um milhão de palavras são incapazes de anular o impacto negativo de uma má 

imagem” (Enteman, 1996: 10). Recorrendo-se à sabedoria popular implícita na maioria 

esmagadora dos comerciais televisivos, “imagem é tudo”. 

 

Quanto a isso, Thompson e Zerbinos (1995: 652) citam o que Nicholas Johnson 

falou sobre TV: “Toda televisão é educacional; a única questão é: o que ela está 

ensinando?”. 

 

Outra questão relevante é que freqüentemente os telespectadores não têm 

muitas oportunidades de observar diretamente o comportamento dos membros de um 

determinado grupo social, então suas observações são restritas aos padrões de 

comportamentos apresentados nas circunstâncias em que lhes são retratados pela 

mídia, que lhes “vende” uma visão estereotipada para a qual não têm defesa, já que 

não dispõem de outros parâmetros comparativos, incorporando, assim, o que vêem na 

TV, sem intermediação de seu pretenso senso crítico. 
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O perigo reside, como bem lembra Barthes (1989), em o público consumir 

ingênua e inconscientemente as imagens intencionais transmitidas pelos meios de 

comunicação, sem refletir ou analisá-las, já que não as vê como sistema de valores, 

mas como fatos dados, como um processo natural.  

 

Os Trapalhões ocuparam um nicho tão valorizado que variadas personalidades 

com alta cotação na mídia – fossem elas artistas ou atletas já consagrados (caso de 

Roberto Carlos e Pelé) ou celebridades tipo cometa: de evidência intensa, fulgurante, 

porém efêmera, como algumas starlets –, encarnando personagens ou representando a 

si próprias, marcaram presença em muitos de seus programas, contracenando com 

eles. 

 

 

             Tabela 7: Freqüência e percentagem d’Os Trapalhões x artistas / atletas / celebridades 

PERSONAGENS                N                   % 

Trapalhões 134 264% 
     Didi 36 72% 
     Dedé 31 62% 
     Mussum 36 72% 
     Zacarias 31 62% 

 
 Artistas / Atletas /Celebridades   
      Agnaldo Rayol  (Cantor) 1 2% 
      Alcione Mazzeo (Modelo) 1 2% 
      Andréa Sorvetão (Ex-paquita) 2 4% 
      Berta Loran (Comediante) 1 2% 
      Carlos Alberto da Nóbrega (Comediante) 1 2% 
      Chico Anysio (Humorista) 1 2% 
      Cininha de Paula (Diretora de TV) 1 2% 
      Conraddo (Cantor) 1 2% 
      Joana (Cantora) 1 2% 
      Júlio César (Goleiro) 1 2% 
      Nádia Lippi (Atriz) 1 2% 
      Pelé (Atleta) 1 2% 
      Roberto Carlos (Cantor e compositor) 1 2% 
      Xuxa (Apresentadora de programa infantil) 1 2% 

 

 

Vê-se, na tabela 7, que, além dos quatro trapalhões, diversos artistas, atletas e 

celebridades, comungando, na época, com o espírito politicamente incorreto do 

programa, deram o ar de sua graça em vários sketches, tais como: Alcione Mazzeo 
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(modelo); Andréa Sorvetão (ex-paquita), Agnaldo Rayol (cantor); Berta Loran 

(comediante); Carlos Alberto da Nóbrega (comediante), Chico Anysio (humorista); 

Conraddo (cantor), Joana (cantora); Júlio César (goleiro); Nádia Lippi (atriz); Pelé 

(atleta); Roberto Carlos (cantor e compositor); Xuxa (apresentadora de programa 

infantil, modelo); entre outros, evidenciando o período em que tais programas foram 

veiculados. Quanto a isso – data aproximada de veiculação –, pode-se estimá-la 

também pela vestimenta trajada por tais personagens, por sua maquiagem, estilo de 

cabelo, padrão de beleza, gírias, modismos, alusões a personalidades / políticos / 

artistas / celebridades da época, além do aspecto mesmo da gravação em si.  

 

Pode-se, ainda, realizar inferências sobre os valores – morais, estéticos, éticos – 

sob cuja égide se erige uma determinada sociedade, numa dada época, pelos 

programas / filmes que produz e / ou veicula, porque não somente refletem ou 

reproduzem esses valores: reforçam-nos.  

 

Na percepção de Tavares (2000), o que os artistas / celebridades / novos heróis / 

mitos usam ou fazem, seja um tipo de sapato, um gesto, ou um comportamento 

qualquer, o público adota em seguida, homogeneizando o que seria diferente, 

desconsiderando divergências culturais. E vai além: O mito televisivo para a tele-

audiência é um Deus, daí porque se veste e pretende viver como ele, copiando-o e 

idolatrando-o. 

 

Roso e colaboradores (2002) sinalizam que tal tentativa de padronizar 

vestimentas, tecnologias, modos de viver, pensar e agir, além de discriminação, é 

também exclusão, pois que aqueles que não acompanham os modismos televisivos 

posam de alienados (que paradoxo!) ante a grande massa sempre pronta a se mostrar 

in, ou melhor, antenada – não é à toa que esse vocábulo surgiu – às “últimas 

tendências da moda”.  

 

Quando a padronização se refere apenas à vestimenta da moda, ao estilo 

estético, ao linguajar adotado, os danos são apenas de um relativo apagamento 



 

 

77 

cultural, de uma aculturação não natural, pois que o que é visto / ouvido não ocorre em 

um contato genuíno com outra cultura, mas antes em um contato unilateral de um ou de 

vários grupos com uma homogeneização do que seriam manifestações culturais 

diferentes. São os usos e costumes da região sudeste, que abriga as sedes de todas as 

redes de televisão nacionais – e não somente a Globo –, que se impõem ao resto do 

Brasil, insensível às ineqüidades abissais entre, por exemplo, um “distritozinho” de um 

“municipiozinho” de um longínquo interior de uma região brasileira não desenvolvida e 

uma megalópole com características internacionais.  

 

Já quando a imitação se refere a um comportamento qualquer, sobretudo se 

negativo, há que se estar alerta para seus possíveis desdobramentos, especialmente 

quando tais comportamentos são demonstrados em programas destinados à infância, 

sendo, por isso, mais passíveis de assimilação pela gurizada, à época, futura 

população economicamente ativa – e, devido a isso, mais poderosa; logo, mais 

perigosa – do país. Por isso, os autores supracitados, Roso e colaboradores (2002), 

concluem que essa padronização reforça uma moral estética e esquece da ética na 

produção de formas simbólicas. 

 

Todo este contexto televisivo contou com a presença de personagens 

coadjuvantes mais ou menos fixas – além d’Os Trapalhões –, em dados lapsos de 

tempo, que contracenavam com a trupe em questão de maneira recorrente, como 

algumas beldades do período, o “alemão”, o anão, Andréa Sorvetão, Carlos Alberto da 

Nóbrega, “seu” Montanha,  Nojento, Sargento Pincel etc.; todos emprestando ao 

programa, em maior ou menor grau,  seu brilho próprio (?).   

 

Pôde-se, outrossim, perceber que as personagens Trapalhões, pródigas em 

estereótipos, atuam de modo eminentemente conotativo, disfarçando, com alguma 

freqüência, sátiras, paródias e críticas sociais dos costumes, entre uma e outra 

trapalhada, como quando a personagem Didi faz alusões às mentiras proferidas pelos 

políticos – quadro que permanece mais atual do que nunca!... 
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Como é possível constatar, privilegiou-se a observação de imagens que 

configurassem visões contaminadas por diversos estereótipos, e se as descreveu. 

Examinaram-se as falas (diálogos e monólogos) nas quais o viés lingüístico – aludido 

no último parágrafo da subseção 2.1.1 – se insinuou, porém sem se deter nelas; 

registraram-se também as variações vocais inerentes à fala e que confirmam o seu 

significado, favorecendo sua polissemia, configurando mensagens multissígnicas. 

Verificou-se a ocorrência de clichês. 

 

Em reportagem da Revista Veja, com data de 28 de julho de 2004, na seção 

Televisão, sob o título “Em busca do programa ideal”, o autor, Ricardo Valladares, 

publica resultado de uma pesquisa conjunta da ONG Midiativa e do instituto de 

pesquisas MultiFocus sobre a qualidade da programação infanto-juvenil na televisão 

brasileira (Valladares, 2004). 

 

               

                         Quadro 1: Os dez mandamentos do programa ideal segundo  Valladares, 2004 

1. Confirmar valores Transmitir conceitos como respeito à família e ao próximo 

2. Incentivar a auto-estima Não reforçar preconceitos nem estereótipos 

3. Preparar para a vida Propor temas importantes para a futura vida profissional e 

social 

4. Gerar curiosidade Despertar o gosto pelo saber 

5. Não ser apelativo Não banalizar a sexualidade nem a violência e não 

incentivar o consumismo 

6. Ser atraente Ter música, ação, humor 

7. Despertar o senso crítico Fazer a criança e o jovem refletirem 

8. Mostrar a realidade Apresentar a vida como ela é, apontando os limites e as 

conseqüências de cada ação 

9. Gerar identificação Mostrar situações próximas da vivência das crianças e dos 

jovens 

10. Ter fantasia Estimular a brincadeira e fazer sonhar 

                                  

                                   Fonte: Valladares, 2004 
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A primeira fase da pesquisa – que é o que vem ao caso aqui – resultou numa 

tábua de regras que deveriam ser seguidas na criação de um “programa ideal” para 

crianças e adolescentes. Tais regras foram denominadas “Mandamentos” e foram 

ordenadas na hierarquia que se vê acima. 

 

 Relacionando-se o Programa Os Trapalhões com a tabela acima, observa-se 

que o mencionado programa não se enquadra em, pelo menos, oito dos 10 

mandamentos. 

 

1º.: É flagrante à desobediência a ele: não se confirmam valores como respeito à 

família e ao próximo; muito pelo contrário: fazem-se troças com esses valores. 

 

 2º.: Choca-se frontalmente contra este preceito, pois, conforme Sodré (1985) 

alerta em seu texto, aludido na subseção 2.2.6. da presente dissertação, devido à 

internalização de imagens negativas de si mesmos, constituindo processos 

inconscientes de auto-desvalorização, ocorre a autodiscriminação por parte das 

minorias, portanto, reforça preconceitos e estereótipos. 

 

3º.: Pode até “preparar para a vida”, mas para uma vida mesquinha, marginal, 

própria de losers (perdedores, fracassados); na verdade, não propõe “temas 

importantes para a futura vida profissional e social”, até porque uma “futura vida 

profissional” não é nem considerada. 

 

4º.: Não apresenta nenhuma situação em que “o gosto pelo saber” possa ser 

despertado; a menos que se tenha na conta de “saber” a malícia por eles exercitada, a 

esperteza ou, em outras palavras, o saber malandro. 

 

5º.: É apelativo, uma vez que banaliza a sexualidade. 
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6º.: O único que é plenamente atendido: apresenta música, ação e humor, por 

isso é atraente, configurando-se, então, mais potencialmente ameaçador já que, por 

atrair, é capaz de produzir mais danos. 

 

7º.: Não desperta o senso crítico; antes, embota-o, pois envolve a tele-audiência 

num turbilhão de gags tal que redunda em anestesia da capacidade reflexiva que 

porventura se viesse a ter ou a desenvolver. 

 

8º.: Não parece que mostra uma realidade já constituída; antes, parece forjar 

uma realidade própria. Também não aponta “os limites e as conseqüências de cada 

ação”; ao contrário: não há limites quando o que está em questão é fazer o outro de 

“trouxa”, bem como não há conseqüências (no sentido negativo do termo) oriundas 

destas ações de tripúdio. 

 

9º.: Há visões contraditórias: enquanto o programa gera sim identificações – e é 

aí que reside sua ameaça maior –, não mostra exatamente “situações próximas da 

vivência das crianças e dos jovens”. Pode ser que as desencadeie, mas não 

exatamente que as retrate. 

 

10º.: Vê-se que o supracitado programa estimula a brincadeira, sobretudo a que 

envolve malabarismos corporais, mímicos e miméticos – era comum, à época, deparar-

se com crianças imitando os trejeitos típicos do quarteto em estudo –, entretanto, não 

seria isso uma manifestação de “ter fantasia” ou “fazer sonhar”, porque a criança / o 

adolescente copiaria movimentos, gestos e expressões, mas não necessariamente 

estaria fantasiando algo; além do mais, o vocábulo “sonhar” implica uma carga de 

imaginação, de devaneio comumente ligada a coisas idealizadas, portanto, positivas. E 

é muito pouco crível que alguém, mesmo que miúdo, “sonhe” em ser um trapalhão na 

vida – na mais ampla significação do termo. 

 

Portanto, de acordo com a análise do Programa Os Trapalhões, sob a ótica dos 

“dez mandamentos de um programa infanto-juvenil ideal”, reproduzidos na tabela 
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acima, deduz-se que o referido programa encontra-se bem aquém das qualidades tidas 

como certas – tanto na acepção de corretas quanto no sentido da expectativa gerada – 

de uma programação voltada para essa faixa etária, podendo ser classificado como 

potencialmente prejudicial à boa formação de um cidadão, sobretudo quando não havia 

outras opções de diversão, como era o caso na época, o que já foi mencionado outras 

vezes. 

 

 Interessante se faz que se comente um acesso feito recentemente (30 de 

setembro de 2005) ao site da Rede Globo de Televisão, onde se pode ler que “nos 

anos 70, Vila Sésamo, Sítio do Pica-pau Amarelo e o Globinho [todos, programas 

infantis] foram os grandes destaques, unindo entretenimento e informação, sem 

didatismo”. E por que não se referiram ao Programa Os Trapalhões, da mesma 

década? Será que há agora uma percepção de que ele não se enquadraria nos moldes 

“entretenimento e informação” atribuídos às atrações supracitadas? 

 

Há ainda uma menção a Xuxa e seus programas, ressaltando serem “cheios de 

informação, música e faz-de-conta”. Será um resgate da programação “ideal”, tema da 

reportagem da Revista Veja? Outrossim, adiciona que “estar em contato com 159 

milhões de pessoas, na quase totalidade dos lares, traz para qualquer profissional de 

comunicação uma responsabilidade a mais: o compromisso de contribuir para a 

educação ao mesmo tempo que informa e diverte”. (Rede Globo de Televisão, 2005).  

Será que se pode vislumbrar uma luz no fim do túnel? 

 

Em tal site também consta que a TV Globo tem um compromisso de manter 

“presentes conteúdos educativos, mensagens de interesse social, prestação de 

serviços e valorização da cultura nacional. Difundindo conhecimento e promovendo a 

cidadania, os programas da Globo favorecem escolhas conscientes para o público”.  

É... parece que o Programa Os Trapalhões não teria mais lugar, literalmente, na grade 

de programação global!... 
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4. Considerações finais 

 

Como foi registrado no início desta dissertação, este estudo deveu-se a uma 

inquietação da autora ao deparar-se com situações de prováveis estereótipos 

veiculados em programas infantis e, especificamente, no Programa Os Trapalhões, 

objeto desta pesquisa, devido a seus desdobramentos lógicos. Pretendeu-se verificar a 

ocorrência de cenas / situações recorrentes nos programas como um todo, a fim de 

identificar estereótipos compartilhados, e em cenas específicas d’Os Trapalhões, que 

refletissem peculiaridades nacionais, para identificar estereótipos particulares, cuja 

linguagem própria, embora constituída de clichês, possuísse características inerentes à 

cultura na qual o programa foi produzido.  

 

Ao se analisar Os Trapalhões, percebeu-se, talvez como estratégia de marketing, 

a eleição de personagens que representavam os tipos comuns, populares com que o 

brasileiro médio – aquele a quem está destinada essa programação – pode-se 

identificar, favorecendo a aceitação do referido programa. E é isso o que torna Os 

Trapalhões tão insidiosos e potencialmente perigosos: o “chegar junto” do público, 

identificando-se com ele, pela carga de poder que esta manobra detém. 

 

A análise dos estereótipos “trapalhônicos” evidenciou, entre outros, o estereótipo, 

exaustivamente divulgado no exterior, de “brasileiro esperto”, numa alusão clara à 

suposta desonestidade do cidadão nacional, à qual foram tecidas loas nos referidos 

programas; afinal de contas, quem não fosse “esperto“ seria “otário”, e ninguém queria 

este lugar; então, viva a esperteza!... O “esperto”, ademais, vingou com bastante força 

porque, desta postura, além da vantagem financeira real, se obtinha um ganho 

secundário: a falsa impressão de poder – poder enganar o outro; poder se safar imune 

e impune; poder, enfim, transgredir as leis (morais, éticas, legais) sem ter de pagar por 

isso, o que constitui o sonho dourado de qualquer perverso, que não possui, 

internalizado, o mecanismo da interdição, não há castração trabalhada porque não há 

frustração; pode-se tudo, e o outro não conta. 
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Também, como foi visto, ocorreram outros estereótipos consagrados 

nacionalmente, como os que desvalorizam o negro, o nordestino, a mulher, o 

homossexual. Porém, cabe lembrar que esses estereótipos listados têm sofrido coibição 

de movimentos sociais que se erguem contra a discriminação implícita em tais 

estereótipos, relegando-os à categoria de “politicamente incorretos” (mais um 

modismo?). Contudo, o mais danoso deles, porque revestido de uma aura de “objeto de 

desejo” cobiçado por todos – ou quase – dos que não são assim denominados, o 

“esperto”, já mencionado acima, sub-existe (ou deveria ser dito “sobre-existe”?) e será 

muito difícil içá-lo de seu mastro porque alimenta o prazer humano narcisista de se 

saber – ou se supor – mais que o outro, bem como a satisfação algo sádica de ver – ou 

imaginar – o outro aquém de si, o que vem a dar quase no mesmo: na falsa ilusão de 

superioridade. E é esta “guerra antropofágica”, travestida de situação hilária, o fio 

condutor dos reportados programas, sempre salpicados, em maior ou menor grau, de 

comportamentos socialmente reprováveis. 

 

Para ratificar esses comportamentos, há todo um suporte não-lingüístico, que vai 

da vestimenta envergada aos gestos feitos. Zebrowitz e Montepare (1992) acusaram, 

em sua obra, a existência de pesquisas indicando ter a aparência um impacto 

significativo nas percepções sociais e interações, acrescentando que ela também 

influencia os traços que uns atribuem aos outros. Por isso, não se pode deixar de 

imputar um peso considerável na construção dos estereótipos infantis à forma como as 

personagens / artistas / celebridades se apresentam, uma vez que se está 

padronizando algo que, a princípio, não teria parâmetros comparativos nas diversas 

culturas alojadas neste país de proporções continentais. 

 

          O Programa Os Trapalhões pode ser considerado um programa-símbolo de uma 

fórmula de sucesso – tanto que Renato Aragão, o Didi, seu ícone-mór, foi feito 

representante da UNICEF (United Nations Children's Fund) no Brasil, como paladino da 

igualdade social, do incremento das oportunidades infantis, promotor da solidariedade 

dos compatriotas, fustigador de consciências embotadas, deflagrador de rompantes 

empresariais altruísticos (e o marketing embutido?) e, em última análise, propagador de 
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atitudes frontalmente adversas àquelas divulgadas em seus programas. Citando Chauí 

(2005), que, por sua vez, cita um poeta que não nomeia, “mudou o mundo ou mudei 

eu?” 

 

Mesmo com esta tomada de posição positiva tardia de Renato Aragão e, por 

extensão, da Rede Globo, não é crível pressupor que isso anulará os efeitos de anos e 

anos de convivência semanal, quando a ideologia mostrava-se outra. 

 

Não se pode apagar a relação íntima, prolongada e cúmplice entre Os 

Trapalhões e seu grande público fiel, assimilando e reproduzindo a configuração das 

produções midiáticas do quarteto: todas possivelmente recheadas de estereótipos, 

tanto universais quanto específicos da cultura nacional, servindo para divulgá-los, não 

como denúncia nem possibilitando espaço para reflexão, mas, antes, como 

corroboração e conivência com a disseminação de tais estereótipos, fortalecendo-os, à 

medida que os reproduzem dissimulados em programação infantil, com todos os 

atributos que esta classificação implica, permeado por risos que desconsideram ou não 

reconhecem o malefício que podem causar, situações patéticas travestidas de cômicas, 

aparentemente tão inócuas e inocentes – e, por isso, muito mais perniciosas. 

 

No Brasil atual, as pessoas não investem mais em uma boa educação / 

formação; preferem “se dar bem” com o mínimo esforço necessário – se possível, 

apenas físico, como dançar, desfilar, jogar bola etc (Não se entrará no mérito da 

questão das diversas inteligências presumidamente envolvidas nestes atos). O aluno-

modelo, agora, é rotulado de CDF – sigla que substitui uma expressão impublicável, 

dado o menosprezo com que se cataloga este tipo de estudante. Aquele que é 

“realmente esperto” prescinde do estudo; afinal de contas, há maneiras menos 

trabalhosas, embora menos honestas – mas isso não importa, não é? –, de se obter 

sucesso, mesmo que efêmero. Como disse o famoso artista plástico americano Andy 

Warhol, “In the future everybody will be world-famous for 15 minutes” 11 

                                                           
11
 “No futuro, todos terão direito a 15 minutos de fama”, numa tradução livre. 
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É a essa geração economicamente ativa de hoje – que esteve por tempo 

demasiado exposta a Os Trapalhões, que se formou (em ambos os sentidos) sob 

provável influência desta trupe – a que está entregue o futuro da nação, sobretudo 

político. Haverá alguma relação com o que se está vivenciando hoje nesta área? Será 

que se pode estabelecer alguma conexão?  

     

Crise de costumes sempre houve – e é mundial –, mas a ausência de escrúpulos 

que grassa neste país é alarmante. Seria simplista querer responsabilizar Os 

Trapalhões pela inversão ética e moral brasileira, porém, fazendo uma analogia com os 

filmes violentos, não é que quem os assista se torne também violento, entretanto quem 

o faz como que se dessensibiliza para reconhecer e se alarmar com essa violência; 

perdem-se os parâmetros. Do mesmo modo, quem foi por anos a fio bombardeado com 

os “valores trapalhões” perde a capacidade de se indignar com as situações moral e 

eticamente inaceitáveis; ri-se do trágico; banaliza-se o comportamento desviante, 

transformando-o em norma; e se tacha o comportamento outrora esperado, porque 

tacitamente aceito como correto, de anacrônico, afinal, ser esforçado, trabalhador, 

honesto, leal, solidário etc. está em desuso, é out, para usar um dos muitos modismos 

lingüísticos divulgados pela mídia. 

 

Então, o que fazer? Conformar-se em todas as acepções e implicações do 

termo, calando-se e resignando-se a seguir a tendência da leva (qual gado não 

pensante) ou observar, analisar, concluir, indignar-se e alertar para o que – se supõe – 

esteja acontecendo? E se assim se escolher, adiantará? E se não se manifestar, se se 

omitir, qual o quinhão de responsabilidade que cabe neste caso? 

 

Perguntas, perguntas e mais perguntas... Perguntas a que esta dissertação não 

se propõe a responder – apenas a suscitar. Todavia, mesmo se forem somente 

suscitadas – presume-se –, houve uma contribuição, pois que colocaram em evidência 

questões não aventadas. E se não se pensa sobre, não se age sobre, já que o assunto 

não se pôs a descoberto; mister se faz, então, desvelá-lo, revelá-lo, expô-lo, enfim, ao 

escrutínio público, e que a decantada “sabedoria popular” decida!... 
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 Em outras palavras, pretende-se divulgar os resultados desta pesquisa com o 

intuito de despertar os envolvidos, de alguma forma, para a problemática estudada que, 

assim desvelada, revelada, manifesta, não mais latente, poderá propiciar uma revisão 

de posturas e posições que dizem respeito à veiculação de estereótipos em filmes / 

programas televisivos – em especial os infantis –, enquanto meios de comunicação de 

massa, o que engloba um universo de proporções privilegiadas.  

 

Pretende-se, ainda, numa nova direção de análise, em um curso de 

doutoramento posterior, estudar efetivamente os padrões lingüísticos estereotípicos, 

estereotipados e estereotipantes, que permeiam os programas em questão, 

relacionando-os ao ambiente midiático em que se inserem. 

 

Para finalizar, cabe uma citação de Allport (1954: 32), antiga, não obstante, atual: 

“...groups that look (or sound) different will seem to be different”12. Para refletir… 

 

 

                                                           

 
12
 “Grupos que parecem (ou soam) diferentes darão a impressão de ser diferentes”. 
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