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O objetivo desta monografia é trabalhar com idéia de que o preconceito impregnado nos programas 
humorísticos, têm uma grande influência no modo como as pessoas vêem o mundo, podendo ser 
fator de influência na compreensão da informação.  A mensagem pode ser percebida de forma 
diferente pelo telespectador.  A realidade dos fatos mostra como a ideologia pode ser criada e 
manipulada pelos meios eletrônicos, em especial a televisão para influenciar diretamente no senso 
comum onde têm alcance.  Os Programas Humorísticos participam ativamente do processo no  
comportamento humano, na trajetória e no desenvolvimento tecnológico.   Diversos programas 
humorísticos têm exposto preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação, utilizando a liberdade 
de expressão dos meios de comunicação de forma exagerada e sem critérios.   O tipo de linguagem e 
a utilização exagerada de estereótipos usada nesses programas, o responsável pela maneira como a 
mensagem, o humor, reporta aos telespectadores do país.  Nos capítulos que se seguem à pesquisa 
tenta mostrar como verificação  do humor e as estratégias da mídia em relação à opinião pública.  
Como a sociedade tem a compreensão do preconceito/ discriminação na visão social, psicológico e 
legislativo.  Os Programas Humorísticos “Casseta e Planeta” e “A Diarista”  servirão como base de 
estudo para segmentos diferentes de humor na televisão brasileira nos capítulos seguintes. 
 
Palavra Chave:  Manipulação /  homoerótica /  função social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prejudice: way of exclusion through the comedy programs 

 

The objetive of this monography is to show the idea of the prejudice in the comedy programs, had a 
big influence over the mode of the people seen the world, would be a factor of influence in information 
understanding.The reality of the facts show how the ideology can be caused and manipulated by 
eletronic means, specially on tv to influence straight to common sense.  The comedy programs 
activelly taking part in the process of human usual, trajectory and development of technology. Various 
comedy programs had exposing prejudices, brands, stereotypes and discrimination, using the liberty 
of the media coverage in a exaggerate and incorrect way.   The chapters of research try to show the 
media's strategys in relation to public opinion and how the society understanding the 
prejudice/discrimination in the social, psychological and legislative feeling. The comedy programs 
"Casseta & Planeta" and "A diarista" will use as study for diferent divisions about sumor in the 
brazilian TV, in the next chapters.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

É possível dizer, que de algum modo, há sempre uma rima entre humor e dor.  

O espectador ri de alguém que sofre com o próprio fracasso amoroso ou com a 

derrota econômica.  Na verdade, ri de si mesmo, reconhecendo em si, 

inconscientemente, um sofrimento que mal é capaz de admitir.  É possível que, 

transformando seus dragões pessoais em piadas, se sinta mais leve e mais liberto.  

Rir não é se esconder dos dragões, é driblá-los.   O melhor humor tende a rimar com 

a dor. Rima com ela para ultrapassá-la.   A televisão se tornou o outro lado do 

indivíduo, atuando como seu espelho e redefinindo sua visão sobre si mesmo.   Os 

programas humorísticos da TV brasileira mostram claramente esse humor. Também 

nela, humor rima com dor. Com uma diferença, no entanto: na TV, a função do 

humor parece ser não a de superar, mas a de aprofundar a dor.  Os programas 

humorísticos foram sofrendo transformações de linguagem, acompanhando as 

mudanças no comportamento humano, na trajetória e no desenvolvimento 

tecnológico.   Diversos programas humorísticos têm exposto preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminação, utilizando a liberdade de expressão dos meios de 

comunicação de forma exagerada e sem critérios.   

 

A Constituição Federal assegura o direito à liberdade das produções culturais 

nos seus diversos campos, mas esse valor para ser efetivado, deve estar conjugado 

com o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana.  A piada, o humor, 

pode ser considerada como expressões culturais legítimas e inocentes, desde que 

não atinja ninguém e não incite ao ódio e à violência, sem discriminar seja por cor, 

etnia, opção sexual ou por gênero promovendo assim, a prática fundamental para 

uma sociedade tolerante e democrática, respeitando todo ser humano. 

 

Essa pesquisa trabalha com idéia de que o preconceito impregnado nos 

programas humorísticos tem uma grande influência no modo como as pessoas vêem 

o mundo.   É esse trabalho o tipo de linguagem e estereótipos usada nele, o 

responsável pela maneira como a mensagem,  o humor,  reporta aos 

telespectadores do país. 

 



O segundo capítulo da pesquisa mostra como a ideologia pode ser criada e 

manipulada pelos meios eletrônicos, em especial a televisão.  Por meio da Teoria 

Crítica o trabalho tenta mostrar que a tevê é um aparelho ideológico manipulado 

pelo Estado, nos casos de emissoras estatais e governamentais, e por particulares 

ou grupos particulares, no caso das tevês que têm no seu comando indivíduos da 

sociedade civil, para influenciar diretamente no senso comum onde têm alcance.  A 

pesquisa contará ainda no segundo capítulo o gênero humorístico, no sentido de 

verificar o humor e as estratégias da mídia em relação à opinião pública. 

 

O terceiro capítulo explica o que é o preconceito na visão social, psicológico e 

legislativo.  Aborda ainda, o tema principal da monografia, os estereótipos excluídos 

e sua influência na sociedade. 

 

Já o quarto capítulo faz uma análise de dois programas humorísticos, no caso 

A Diarista , Casseta & Planeta, que servirão como base para demonstrações de 

perfis estereotipados, que se utilizam de linguagens de humor, mas com segmentos 

diferentes após análise para a conclusão. 

 

Este trabalho será de suma importância para os telespectadores, a sociedade 

em geral como um esclarecimento maior sobre a liberdade de expressão dos 

programas humorísticos, para que não seja usada de forma exagerada e sem 

discriminar alguém seja por cor, etnia, opção sexual ou gênero.  Trabalharemos a 

relação humor / preconceito que é muito presente nos programas humorísticos.   

Será de grande valia entender as linguagens e imagens nesses programas para 

uma autonomia de pensamentos e conceitos com o objetivo não de acabar com este 

tipo de humor, na qual seja impossível pois desde seu surgimento, pitadas de 

preconceitos sempre fizeram parte e  hoje com a atual liberdade de expressão que o 

mundo se encontra é que não mudaria, mas ao menos conscientizar o senso crítico 

e humano para com o próximo, respeitando todas as características física,  

emocionais e sociais de cada pessoa. 

 

 



2. AUTO-IMAGEM DA TELEVISÃO BRASILEIRA 
 
 

2.1 TEORIA CRÍTICA 

 

 A pesquisa social vista pela ótica da teoria crítica tem a intenção de ser 

a teoria da sociedade como um todo.  Sua análise denuncia a separação e a 

oposição do indivíduo em relação à sociedade, uma resultante da histórica divisão 

de classes.    O ponto de vista da teoria crítica é a análise do sistema de mídia do 

mercado:  linguagem, crise, preconceitos e a condição global das massas.  Baseia-

se nas relações produtivas dos sistemas humorísticos e mídia e de suas influências 

ideológicas na sociedade.  

 

Pesquisas que oferecem explicação distinta e de ideologia nas sociedades 

modernas sobre o tema, irão nortear o ponto de vista deste trabalho.   Um país como 

o nosso, que pode ser considerado ainda em formação sob diversos aspectos, 

relativar conceitos como os de identidade nacional, talvez possa estar se 

prejudicando com a atualização de um humor reforçado de preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminação nos programas humorísticos. 

   

O ambiente de recepção – a casa – que permite uma série de ações 

simultâneas ao ato de assistir, pode talvez provocar mudanças na linguagem, como 

se fosse modelar o barro que dá forma a alguma coisa, é criar uma realidade.  

Modelar a linguagem,  a palavra é criar uma realidade.  A essência do cômico e do 

riso, adquirido sentido a partir do reconhecimento das diferenças, apresentando uma 

imagem invertida, reduzida ou ampliada, de acordo com o enfoque que se deseja 

imprimir, abordando temas cotidianos. 

 

2.2  A HISTÓRIA DA TV NO BRASIL ATÉ A CHEGADA DOS 

PROGRAMAS HUMORÍSTICOS 

 

A pré-estréia da Televisão no Brasil aconteceu no dia 03 de Abril de 1950, 

com  uma  apresentação de Frei José Mojica e as imagens foram assistidas em 

aparelhos instalados no saguão dos Diários Associados, em São Paulo.  No dia 10 

de setembro, foi transmitido pela TV Tupi (ainda em fase experimental) um filme 



onde Getúlio Vargas falava sobre  seu retorno à vida política.    Finalmente no dia 18 

de setembro, a TV Tupi de São Paulo, PRF-3 TV, canal 03 foi inaugurada.  Era a 

concretização do sonho de um pioneiro da comunicação no Brasil: Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que já controlava uma cadeia de jornais e 

emissoras de rádio chamada Diários Associados.  Chateaubriand havia 

encomendado à RCA equipamento para duas emissoras de televisão. A antena foi 

instalada no edifício do Banco do Estado de São Paulo e importou 200 aparelhos de 

TV e os espalhou pela cidade.    

 

Logo na estréia a TV Brasileira teve de mostrar seu poder de improviso. Eram 

apenas duas câmeras e horas antes do começo da transmissão uma pifou. Os 

técnicos americanos aconselharam que fosse adiada, mas o diretor Cassiano Gabus 

Mendes, decidiu ir ao ar só com uma câmera.    Em 1951 já existiam 

aproximadamente, 7 mil aparelhos de televisão entre São Paulo e Rio de Janeiro.  

No dia 20 de Janeiro, iniciaram as operações da TV Tupi do Rio de Janeiro,  com 

programas transmitidos dos estúdios da Rádio Tamoio.  Os primeiros receptores de 

televisão começaram a ser fabricados no Brasil por Bernardo Kocubej, tornando o 

aparelho mais acessível, porém um produto caro. Em 1952, e por vários anos 

seguidos, os telejornais e alguns programas possuíram o nome de patrocinadores, 

como “Repórter Esso”, “Sabatina Maisena”, “Teatrinho Trol” , entre outros.    

 

Em 27 de Setembro, foi inaugurada a TV Record de São Paulo sendo que já 

no ano de 1954, o Brasil possuía 34 mil aparelhos de televisão.  Em 18 de Setembro 

de 1955, acontece uoutro marco importante para a TV Brasileira.   A data da primeira 

transmissão externa direta, com a transmissão do jogo Santos X  Palmeiras, na Vila 

Belmiro, pela TV Record.  A TV no Brasil crescia a passos largos. No dia 15 de julho 

foi inaugurada mais uma emissora: a TV Rio, de João Batista do Amaral e Paulo 

Machado.  

 

O sucesso da TV era tanto, que o mercado publicitário investiu pesado em 

1956.  As três emissoras de São Paulo,  arrecadavam mais que as treze emissoras 

de rádio existentes.   A essa altura, a TV atingia a cerca de um milhão e meio de 

telespectadores em todo o Brasil.  Mais nove estações da Rede dos Diários 

Associados (Assis Chateaubriand) foram inauguradas: Porto Alegre, Curitiba, 



Salvador, Recife, Campina Grande, Fortaleza, São Luís, Belém e Goiânia.  Também 

a Tupi realizou neste ano, a primeira transmissão interestadual.   Foi o jogo Brasil x 

Itália, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro para São Paulo. Para realizar a 

transmissão o técnico da Tupi, Reinaldo Paim, construiu três antenas utilizando tela 

de galinheiro.  

 

No ano de 1957,  estrearam os primeiros programas humorísticos:  “Noites 

Cariocas” com Urubulino, Santelmo e o professor Raimundo ( 3 personagens de 

Chico Anysio) às sextas- feiras e o “ Riso é o Limite” com direção de Péricles do 

Amaral e co-produção de Chico Anysio.  Um programa humorístico exibido aos 

sábados, batendo recorde de audiência, saindo do ar em 1963. 

 

2.3  A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

A indústria cultural é um dos sistemas que a teoria crítica propõe-se a 

analisar, o termo surgiu para substituir a expressão “cultura de massa”.  Desde o 

início a interpretação corrente é a de que se trate de uma cultura que nasce 

espontaneamente das próprias  massas, de uma certa forma contemporânea de arte 

popular.  Nossa atenção nesta pesquisa vai se concentrar na mídia de informação 

humor, mais precisamente na mídia eletrônica de maior poder de audiência que é a 

televisão.  O humor impregnado nos programas humorísticos e a percepção por 

parte do receptor são nossos objetos de estudo.  Os estereótipos, a sociedade e o 

preconceito é onde a pesquisa se foca. 

 

De acordo com John B. Thompson, cientista social estudioso da mídia, 

vivemos, hoje em sociedades em que a difusão de formas simbólicas através dos 

meios eletrônicos se tornou um modo de transmissão cultural comum e, sob certos 

aspectos, fundamental.  A cultura moderna é de uma maneira cada vez mais, uma 

cultura eletronicamente mediada, em que os modos de transmissão  orais e escritos 

foram suplementados – e até certo ponto substituídos por modos de transmissão. 

 

  2.4         SISTEMA DA INDÚSTRIA CULTURAL  

 



No sistema da industria cultural, o processo imperativo integra cada elemento, 

desde o enredo do programa que já tem na mira as filmagens até o último dos 

efeitos sonoros.  Este sistema condiciona de forma total, o tipo e a função do 

processo de consumo e a sua qualidade.   A máquina da indústria Cultural, ao 

preferir a eficácia do que produz e  exclui tudo que é novo, tudo que se configura 

como risco inútil.  A informação passa a ser mais um produto, e como tal, tem de ser 

comercializado.  A audiência que determina o valor do que é produzido, dessa 

forma, a mídia passa a ser uma organização comercial pressionada pelo mercado.  

Na era da Indústria Cultural, o indivíduo deixa de decidir autonomamente.    

 

A Globo Filmes, criada em 1997 é um exemplo de um sistema dessa 

indústria, que tem o objetivo de produzir obras que valorizem da sua forma a cultura 

brasileira, buscando se destacar pela quantidade e pelo valor artístico, e aumentar a 

sinergia entre os negócios de cinema e de televisão. O homem encontra-se em 

poder de uma sociedade que o manipula e seu bel prazer: o consumidor não é 

soberano, como a indústria cultural quer fazer crer, não é o seu sujeito, mas o seu 

objeto.   

 

À medida que as posições da mídia se consolidam, mais podem agir sobre as 

necessidades do consumidor, guiando-o e disciplinando-o.  O indivíduo encontra-se 

vinculado a uma identidade sem reservas com a sociedade.  Na época atual, a mídia 

é uma estrutura social cada vez mais hierárquica e autoritária, transformam a 

mensagem de uma obediência irreflexiva em valor dominante e avassalador. Como 

afirma o cientista John B. Thompson: 

 

“Para a maioria das pessoas hoje, o conhecimento que nós temos 
dos fatos que acontecem além do nosso meio social imediato é, em 
grande parte, derivado de nossa recepção das formas simbólicas 
mediadas pela mídia.  O conhecimento que temos dos líderes 
políticos e de suas políticas, por exemplo, é derivado quase que 
totalmente dos jornais, da rádio e da televisão, e as maneiras como 
participamos do sistema institucionalizado do poder político são 
profundamente afetadas pelo conhecimento que daí deriva”.  
(THOMPSON, 1995, p. 285 ). 

 

 

A estrutura das mensagens reflete a estratégia da manipulação da Indústria 

Cultural.  Tudo quanto ela comunica foi organizado por ela própria com o objetivo de 



seduzir os espectadores a vários níveis psicológicos, simultaneamente.  Com efeito, 

a mensagem oculta pode ser mais importante do que a que se vê, já que aquela 

escapara ao controle da consciência, não será impedida pelas resistências 

psicológicas aos consumos e penetrará provavelmente no cérebro dos 

espectadores.  A manipulação do público – perseguida e conseguida pela Indústria 

Cultural entendida como forma de domínio das sociedades altamente desenvolvidas 

– passa assim para o meio televisivo, mediante efeitos que se põem em prática nos 

níveis latentes das mensagens.  Através do material que observa, o observador é 

continuamente colocado, sem o saber, na situação de absorver ordens, proibições.  

Como diz Bourdieu: 

 

“Os perigos ao uso ordinário da televisão devem-se ao fato de que a 
imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos 
literários chamam “o efeito do real”, ela pode fazer ver e fazer crer no 
que faz ver.  De fato, paradoxalmente, o mundo da imagem é 
dominado pelas palavras.  A foto não é nada sem legenda que diz o 
que é preciso ler.  Nomear, como se sabe, é fazer ver, é criar, levar a 
existência”. 

  

2.5   O CRESCIMENTO DA AUDIÊNCIA:  DOMÍNIO DA REDE GLOBO ATÉ 

QUE PONTO. 

 

A década de setenta foi um período decisivo para o desenvolvimento e 

popularização da televisão brasileira.  A  Rede Globo  começou sua hegemonia no 

mesmo ano, confirmando uma hipótese antiga sobre a história da televisão 

brasileira, que nunca havia sido comprovada com números.  Passou a fazer sua 

transmissão em rede nacional, os aparelhos se tornaram mais  baratos e acessíveis.  

O entusiasmo pelo crescimento econômico fazia com que as próprias emissoras 

apresentassem a audiência e, portanto, um alvo perfeito para os anunciantes.  O 

quadro só mudaram na década de 90, quando os índices começaram a cair, como 

na afirmação da coordenadora de pesquisa do ibope, Esther Hambuger:: 

 

“Com a redemocratização política e a entrada no mercado de outras 
alternativas à programação televisiva, como o vídeo e a TV a cabo, 
além da diversificação da programação, o domínio da Globo cai 
nesse período, tendo uma recuperação em 200, embora não sejam 
atingidos os patamares anteriores.” (www.ibope.com) 

 

 



A classificação social mudou ao longo do tempo, não com o objetivo de 

buscar uma representação mais exata da população, mas sim de atingir um público 

consumidor de acordo com os interesses.  O padrão de qualidade aos poucos vem 

se desgastando e gerando impopularidade. Outros canais - tanto abertos como 

pagos - têm conquistado seu espaço, além das mudanças dos receptores e das 

novas tecnologias ao longo do tempo.   A antiga obsessão da intelectualidade pela 

TV Globo, sempre um rico objeto de estudo, em sua condição principal indústria 

audiovisual do país, e cabeça da maior e mais assistida rede de televisão.   

 

O negativismo de algumas apreciações é típico das abordagens sobre a 

empresa, pela qual não poucos nutrem uma indisfarçável antipatia, em razão do 

enorme sucesso popular de que ela desfruta e do uso político que habitualmente faz 

sem maiores acanhamentos, desse poder, como na citação abaixo: 

 

“É notável como, a partir de notícias negativas, envolvendo os índices 
de audiência da emissora, presume-se a sua fragilidade, decreta-se a 
inexorabilidade de seu fracasso e alardeia-se aos quatro ventos a sua 
agonia.  Repetida à exaustão, a evidência de problemas transforma-
se em certeza e é propalada como fato, sem que ninguém se dê ao 
trabalho de examinar, com rigor, o que realmente está acontecendo 
com a Globo e para onde sopram os ventos, no humor volátil do 
público.” (A. Priolli, Gabriel; Borelli, Silvia H. S.) 

 

 

O fato de algumas emissoras concorrentes terem obtido recursos financeiros, 

permitiram diminuir a vantagem que a Globo tinha.  Desaparecendo aquele 

gigantesco abismo que existia entre ela e as demais emissoras, utilizando recursos 

arrecadados com um complexo sistema de jogatina ou com auxílio de uma poderosa 

Igreja. 

 

 

2.6   A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM COM HUMOR 

 

As fontes de “visão de mundo” das pessoas vêm das experiências do 

cotidiano da aprendizagem por meio da interação do indivíduo com o seu ambiente 

social.  Essa troca de experiências se transforma em conhecimento.  Desde o 

nascimento, o homem, através dos sentidos começa a guardar as imagens e 



sensações que tem do mundo como arquivos a serem consultados pela memória  no 

futuro.  De todos os sentidos que temos, a visão é o que mais guarda impressões.  

Para Beltrán somos conscientes de que possuímos uma imagem de mundo 

individual, esse “mundo dentro de nossas cabeças”, é fruto de nossas experiências, 

inclui noções da realidade tal como cremos que esta seja ou imagens da realidade 

tal como gostaríamos que ela fosse como cita:  

     
“É uma espécie de taquigrafia social, e todos nós somos hábeis nesta 
técnica de registrar nossas percepções.  Percebemos o mundo a 
nossa volta por meio destas técnicas taquigráficas e estabelecemos 
em nossas mentes um mundo “instantâneo” de imagens 
fragmentadas e estereótipos” (BELTRÁN apud KATO, 1982, p.75) 

 
 

Por aí podemos perceber o impacto causado pelas imagens da mídia que 

chegam todos os dias a inúmeros receptores, seria muito pouco realista concluir que 

os meios de comunicação não têm nenhuma influência na formação das “imagens 

do mundo” de cada um, conforme a citação: 

 

 
“Esse meios ampliam muitíssimo o campo de experiência humana ao 
alcance do indivíduo, ainda  que  mesmo  só  possa ter contato com 
ele de forma indireta  (...).   Proporcionam também modelos de novos 
valores e tipos de comportamento, alguns dos quais são 
completamente inacessíveis à maioria dos homens, ao passo que 
outros podem ser imitados, exercendo influência direta sobre o 
comportamento”.  (BELTRÁN apud ALEX INKELES,1966, 148). 

 
 

 
Levando em consideração que os meios eletrônicos, que são os que têm 

maior poder de difusão, chegam a uma quantidade muito grande de pessoas, é 

natural concluir que existe forte influência dessas mídias nas sociedades 

organizadas.  Podemos concluir ainda, que é possível a televisão guiar os passos da 

sociedade, se não decidindo sobre o quê as pessoas vão pensar, certamente, 

decidindo sobre o quê elas vão falar. 

 

Tornou-se comum dizer que vivemos em uma civilização de imagens.  Para a 

maioria dos indivíduos  âmbito doméstico mas também como fonte única da 

construção das idéias de cidadania, identidade e auto-estima nacionais.  A televisão 

não é tratada aqui como vilã ou causadora dos problemas sociais brasileiros, que , 



obviamente, são anteriores a ela, embora se tenham agravado ao mesmo tempo em 

que se crescia sua influência em nosso país por estar determinando aspectos 

comportamentais inerentes ao meio, que quer, se queira ou não, traça paradigmas 

muitas vezes considerados nocivos à sociedade, a partir da situação quase 

subliminar no imaginário.                                                                                    

 

Uma linguagem rápida, efêmera, colada ao cotidiano, é campo propício para  

o Humorístico, nas palavras de Vidal e Marques:   

 
 

À tendência à repetição pode ser responsável pelo hiperbólico 
bastante comum no riso como representação, tendo o visual 
adequado para o exagero: a gordura ou magreza, roupas e adereços, 
penteados, gestos, comportamentos, decoração ou cenário ou a 
própria linguagem que é o mais comum com trejeitos e vocabulários. 

                                                   (Vidal e Marques, 2006 ) 
  

 

2.7 GÊNERO TELEVISIVO:  PROGRAMAS HUMORÍSTICOS 

 

O humor foi migrado para a TV nos anos 50, se apresentando em uma  

linguagem parecida com o rádio, mas buscando uma identidade própria e ainda hoje 

está  procurando pois se tem uma tendência a repetição, à redundância, o de 

deboche e desrespeito.  O cômico que faz rir às custas de algum conflito social, 

preconceito racial, genérico de orientação, tem um viés negativo que não está de 

todo ausente das produções culturais televisivas.    

 

A orientação sexual homoerótica tem se prestado muito a esse tipo de humor 

com papéis portando muitas diferenças como a preferência sexual, o aspecto físico 

determinando pela síndrome da qual era portador.   Esse tipo de humor negativo, 

agressivo, descambado para o grotesco, atinge no sentido de ofensa, entretanto, 

desenvolveu-se uma tolerância para esse tipo de humor e o sucesso de público foi 

grande.  Não difere muito o humor que elege como objeto de riso e velhice e suas 

mazelas.   

  

A comicidade dentro do humor como atitude, é um átimo uma epifânia que se 

desvanece com éter que fornece indicações para pensar o riso: o humor como forma  



de representar e expressar o trágico, o dolorido das idas e vindas da vida forjada no  

histórico, no social.   

 

 
(...) o humor se prestando à percepção do engano da ilusão.  É o 
humor revelando o impensável, o não dito que se esgarça e se retrai 
com o andamento do cotidiano, do prosaico, é um intervalo de riso no 
marasmo do dia-a-dia repetitivo e cansado.  E tudo volta a ser como 
antes.  (Saliba, 2002) 

 
 
 

Desta forma resgatam-se as idéias sobre a necessidade de ver com outros 

olhos essa linguagem / imagem de humor reforçando qualquer tipo de preconceito, 

estigmas, estereótipos e  discriminação respeitando aos direitos fundamentais da 

pessoa humana. 

 

 

 

3   CONCEITOS E VISÃO SOCIAL DO PRECONCEITO 
 

3.1 SIGNIFICAÇÃO DO PRECONCEITO 

 

 

Discriminação nos termos do artigo 1º da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1965) é definida como “qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, cor, ascendência na 

origem nacional ou étnica que tenha como objetivo destruir ou comprometer o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais nos domínios político, econômico, social e 

cultural ou em qualquer outro domínio da pública. 

 

Poder-se contestar a inclusão de preconceito apoiando a idéia de que 

“preconceito” é causa e não efeito, isto é, algo invisível até se exteriorizar num 

comportamento mais ou menos explicito, observável quer através da acusação, 

rejeição ou outros comportamentos afins. Wieviorka incluiu-o no conjunto das 

explicitamente expressa no discurso “cotidiano”. Contrariamente, Lapeyronnie, que 



rejeição verbal, segregação ou discriminação constituem “três níveis de expressão 

do preconceito”. 

 

Preconceito, “fenômeno da mente e não das entranhas” é uma noção 

amplamente estudada na psicologia social. Jones defende que, sendo cada 

indivíduo fruto de “uma doméstica forma de vida”, a sua personalidade seria 

“culturalmente predisposta a pré-julgamentos”.  No seguimento, Dollard J.(1988, 1º 

ed de 1937) aponta também o seu caráter inevitável, pois que se trata de um modo 

de resolução de problemas e de tensões que emergem do contato entre diferentes 

raças e que visa legitimar a posição de um grupo, o seu prestígio e a opressão e 

exploração face à outros.   

 

No grupo maioritário, a agressão surgiria como resultado da frustração 

daquele grupo face aos grupos julgados como causadores dela.   Na sua relação 

com o racismo, por exemplo, Lynch (1986) apela mais à noção de “cultura” do que 

“raça” na definição do preconceito racial: “um conjunto de atitudes, valores, 

comportamentos e procedimentos sociais, pessoais e  institucionais inflexíveis que 

criam ou perpetuam privilégios para um grupo de indivíduos e privações para outros 

baseado numa definição cultural dos grupos e dos seus membros” .   

 

Adorno (1950) situa o preconceito racial numa personalidade autoritária, 

antidemocrática, conservadora e fortemente etnocêntrica. Resultaria de um processo 

de socialização e educação sendo, provavelmente, mais típico em indivíduos com 

uma educação familiar restrita, adeptos de crenças religiosas fundamentalistas. 

Localiza-o em grupos maioritários com um medo paranóico de estranhos e uma 

tendência agressiva face a minorias que rejeitassem a sua autoridade. Rex (1988) 

crê que tanto as explicações de Dollard como as de Adorno “serviriam melhor para 

explicar a agressão de grupos oprimidos que se revoltam”.  

 
 
 

3.2  A QUESTÃO DO PRECONCEITO 

 

Em nossa sociedade atual, assim como na de ontem, a vida sexual parece 

segundo Goldberg, um terreno propício para a produção de concepções parciais e 



viesadas, onde alguns são postos para dentro do círculo e outros são banidos dos 

grupos dos humanos.  Este hábito de discriminar, pode ser evidenciado com a 

prostituição e com a homossexualidade, entre outros e, geralmente, começa a ser 

disseminado pelos próprios "baluartes" de nossa sociedade, isto é, os poderes 

político, econômico e religioso.       

 

Os preconceitos, estereótipos e discriminações, relacionados com estes 

grupos, vêm de tempos remotos. Pode-se entender como estereótipo, a atribuição 

de determinados conceitos e ou qualidades típicas a estes grupos, na tentativa de 

rotulá-los. Alguns destes estereótipos podem ser negativos ou positivos, com 

tendência a resistir às mudanças e provém do processo de percepção das pessoas 

e da base dos preconceitos, os quais, em sua natureza, geralmente, são 

depreciativos.  

 

Para Goldberg (1988), o preconceito é nutrido da idéia de que só há uma 

maneira correta de ser, e geralmente é aquele que é dominante. E é sobre essa 

moral dominante que ressaltam a intolerância sexual a oposição do que é diferente, 

divergente, que difere dos padrões aceitos. E na base desta intolerância, se 

encontra o preconceito sexual, que faz com que determinados procedimentos 

sexuais discordantes daqueles propostos pela sociedade, sejam julgados errados.     

Pode-se entender o preconceito e a discriminação a partir de uma perspectiva 

etnocêntrica, como Thompson, onde um grupo possui a propensão em seguir um 

modelo melhor para se viver, tornando-se forte e onde se pode encontrar meios 

próprios para resolver seus problemas.  Esta visão apresenta um lado positivo, 

quando este grupo se transforma em uma sociedade organizada e um lado negativo, 

onde se pode criar uma disfunção social, estimulando a discriminação. Os autores 

acrescentam que existem fatores psicológicos envolvidos, que podem fazer parte do 

preconceito e discriminação e que podem trazer conseqüências, como o 

aniquilamento de um grupo em grandes sociedades modernas, por colocá-lo sempre 

abaixo em relação à sociedade.     

 

 Pode-se apontar algumas causas da discriminação e preconceito, onde  

estes estudiosos relatam duas teorias tentando explicá-los: a teoria social, na qual a 

sociedade possuidora de fatores institucionais pode fortalecer ainda mais a 



perpetuação da discriminação e a teoria individual, a qual se dá pelo fato de uma 

pessoa sofrer mais os efeitos do preconceito/discriminação que outros. Mas, 

segundo estes autores, a explicação mais forte tem suas estruturas nos fatores 

psicológicos. A discriminação e o preconceito seriam deixados de lado mediante a 

realização profissional e a independência financeira.  

 

Com base em todas estas fundamentações apresentadas, preconceito e 

discriminação encontram-se numa esfera que envolve atitudes pessoais, valores e 

interferências sociais, os quais podem delinear juízos sem uma fundamentação 

reflexiva ou conhecimentos mais apurados sobre determinados aspectos do 

cotidiano, como afirma outro estudioso sobre o assunto: 

 

“...Segregação e discriminação são manifestações quem em muitos 
casos correm a par.  A primeira pode ser uma conseqüência da 
segunda.  Se imbuídas de motivações racistas, a segregação tende a 
colocar o grupo racisado à distância enquanto a discriminação impõe-
lhe, direto ou indiretamente, um tratamento desigual em diversos 
domínios, onde aquele grupo participa de uma maneira que o 
inferioriza.  A segregação está manifestamente ligada a processos de 
diferenciação enquanto que a discriminação procede de relações de 
desigualdade (Van Djik, 1991, pág. 99)” 

 

 

Continuando, segundo Kinsey (1948 e 1953), o comportamento sexual é um 

contínuo, ou seja, os comportamentos homossexuais e heterossexuais não são 

exclusivos e que, não necessariamente, o ser humano possui uma das orientações 

sexuais, mesmo um indivíduo tendo experiências com outra orientação que não é a 

sua principal, não necessariamente ocorre alteração na sua orientação.  Thompson 

menciona que, para que um comportamento possa ser considerado desviante, deve 

envolver adaptações e estabelecimento de novos padrões, valores morais, e 

culturais e que isto  depende  da cultura na qual o indivíduo se encontra inserido. 

Para uma cultura, os "desvios" podem ser considerados normais e perante outra, 

repugnantes.           

 

No caso da mulher, outras questões preconceituosas ainda foram muito 

marcantes, como ter que vencer a desigualdade social perante o homem e poder 

assumir o controle de sua opção sexual.                              



                       

 

3.3 ESTEREÓTIPOS 

 

 

Nos programas humorísticos propriamente ditos, é impossível encontrar 

algum que não se baseie em escarnecer os pobres, os analfabetos, os negros, os 

homossexuais etc.  O mecanismo parece ser o mesmo dos melhores filmes cômicos: 

o espectador é chamado a rir daquilo que o envergonha e que o machuca.  A 

questão é que, nos programas da nossa TV, o espectador não ri para redimir o 

personagem que se debate em seu ridículo, mas para reiterar a opressão que pesa 

contra esse mesmo personagem.   

 

É uma diferença tênue, quase imperceptível, mas dolorosa.  Rima com 

preconceito de cor.  E com outros preconceitos.  È por isso que, diante da TV, ri dos 

negros  quem  não  é negro,  ri  dos  gays quem  não é gay,  ri dos pobres quem não 

é pobre ( ou pensa que não é).  Ri deles quem quer proclamar, às gargalhadas, 

jamais será como eles, conforme a citação do jornalista e diretor da revista Super 

Interessante: 

 

“É o riso como recusa e chibatada.  Esses quadros humorísticos não 
humanizam o que há de ridículo em todos nós, mas ridicularizam e 
espezinham o que há de humano naquele triste “Judas” que aparece 
ali”.  (EUGÊNIO BUCCI) 
 

 

3.4 ESTEREOTIPADOS EXCLUÍDOS PELA SOCIEDADE ATRAVÉS DA 

INFLUÊNCIA DOS PROGRAMAS HUMORÍSTICOS 

 

Diversos serão os personagens que fazem parte do repertório desses 

programas, e não cabe a esse trabalho de pesquisa, apontar todos e, sim alguns 

para uma análise do preconceito em sociedade. 

 

3.4.1  Racial 

 



O estudo do preconceito racial tomou, nas duas últimas décadas, outros 

rumos. Na origem daquele preconceito, a explicação monolítica de personalidades 

instáveis e enquadra-o num conjunto de situações históricas, econômicas e políticas 

com destaque para os conflitos resultantes das formas de estratificação e mobilidade 

social, da cultura, dos valores e das tradições. Van Dijk situa o preconceito racial 

como resultante de processos de comunicação e aprendizagem intra-grupos mas 

assaz influenciado pelos mas media e Morin fala de uma “perda de sentido” 

resultante do medo e da mudança e da modernidade.   

 

Segregação e discriminação são manifestações que em muitos casos correm 

a par.  A primeira pode ser uma conseqüência da segunda.   Se imbuídas de 

motivações racistas, a segregação tende a colocar o grupo racisado à distância 

enquanto a discriminação impõe-lhe, direto ou indiretamente, um tratamento 

desigual em diversos domínios, onde aquele grupo participa de uma maneira que o 

inferioriza.  A  segregação   está manifestamente  ligada a processos de  

diferenciação  enquanto que a discriminação procede de relações de desigualdade.  

Uma leitura muito freqüente nos dias de hoje: nas sociedades atuais, fruto de 

complexas inúmeros estudos constatam esta realidade em quase todos os países. 

 

  O personagem Tião Macalé (Augusto Temóstocles da Silva Costa) 

notabilizou-se como o "Nojento", no programa Balança Mas Não Cai.  Outro frase 

sua que ficou famosa foi: "Ô, crioula difícil!". Gravou a música "Melô do Ricardão" e 

foi eleito "muso" do verão de 1990.   Personagens que marcou época pela sua  

atuação.   Outros personagens negros tiveram reconhecimento com o público, como 

o grande Otelo e Mussum com um personagem já com pitadas de preconceitos  por 

beber demais e falar errado como “Cacildes”.                                        

                                                      

 

                                                                      
 Tião Macalé                                Mussum                                          Grande Otelo                                       



 

 

 

 

3.4.2 Idosos 

 

 

Os velhos e os avós são personagens presentes em um número grande e 

variado de narrativas produzidas em diferentes contextos socioculturais e ocupam 

espaços importantes na televisão, particularmente nas novelas e nos programas 

humorísticos. A literatura que trata da imagem do idoso na mídia têm apontado 

mudanças no tratamento dado à  velhice  depois  dos anos  70.  Até  essa data,   as 

imagens, na sua maioria, eram negativas e desrespeitosas com os idosos, 

acentuando os estereótipos da dependência física e afetiva, da insegurança e do 

isolamento.  

 

A dramaticidade dessas situações, às vezes, era substituída pelo elemento 

cômico, em que a teimosia, a tolice e a impertinência dos velhos apareciam como 

temas explorados, particularmente, nos programas humorísticos.  De todo o modo, 

os autores acentuam que a imagem projetada do envelhecimento é mais positiva, 

que ocupa atualmente um papel central na produção cultural, e que, ao se aproximar 

dos 60 anos, está empenhada em redefinir os padrões do envelhecimento.    

 

Na mídia brasileira também estão presentes imagens antagônicas dos idosos 

que têm como referência a situação de dependência e passividade ou o poder.   As 

imagens do idoso na mídia são, ativas na criação de novas hierarquias sociais, na 

medida em que a velhice e o envelhecimento passam a ser uma espécie de doença 

auto-infligida, resultado da negligência com o corpo e com o bem-estar.  Um 

personagem caricato que podemos citar para uma breve lembrança é o “Barbosa 

nove e meia”, um dos quadros apresentados pela TV PIRATA em ,1988  e a 

personagem Dona Bela, uma senhora solteira com com frissons ao ouvir palavras 

relativas ao sexo.  Figuras abaixo dos personagens citados: 

 

 



 

 

 

 

 

3.4.3 Homossexuais 

 

 

 

 

 

3.4.3 Homossexuais 

 

 

Negros, loiras, chefes em geral, políticos, comandantes, comerciantes, 

judeus. A mídia possui uma enorme capacidade para estereotipar, mesmo que de 

forma engraçada, tais elementos da sociedade.  Mas tratando-se de humor, o 

homossexual é, sem dúvida, o preferido personagem dos programas humorísticos.  

Expostos e representados  como  figuras  pitorescas  e  “não-normais”,  a  

representação  de gays,  lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros sempre foi 

opção de riso fácil nesses programas, pois simplesmente amplificam aspectos já 

existentes na sociedade. 

 

Nos primeiros 50 anos da televisão brasileira duas formas opostas, mas 

igualmente preconceituosas, de representação homossexual prevaleceram: a do 

homossexual violento e a do homossexual efeminado. Ambas visões mostram a 

homossexualidade como algo exótico, bizarro, diferente ou anormal, procurando 

alavancar índices de audiência.  

 

Na primeira abordagem, o homossexual aparece em reportagens 

sensacionalistas como agente ou vítima da violência (ligado, por exemplo, a crimes 

sexuais) ou como sujeito marginal (quando se mostra a vida de travestis de rua ou 

garotos de programa). Este tipo de representação da homossexualidade tem efeitos 

particularmente negativos se levarmos em conta que quanto menos informação o 



público tem sobre os homossexuais mais ele será influenciado por um ou outro caso 

que chame a atenção. Assim, a ocorrência de dois eventos distintivos (por exemplo, 

a notícia de que um homossexual cometeu um crime excepcional) ajuda a criar uma 

correlação ilusória entre pessoas e comportamento, isto é, gera a idéia de que "todo 

homossexual é um criminoso".   

 

“ A imagem do homossexual efeminado é mais comum em programas 
humorísticos, onde são apresentados personagens cômicos, tais 
como aqueles criados por Jô Soares e Chico Anísio desde os anos 
70. Até mesmo o programa Os Trapalhões, sucesso junto ao público 
infantil, continua explorando esta caricatura. “  (EUGÊNIO Bucci, 
2002) 

 

 Dentre  outros  personagens  que  causaram  impacto  por fazerem uso do 

estereótipo do gay efeminado, cito programas (alguns deles ainda no ar) da Rede 

Globo, tais como Zorra Total (com o personagem Dinho, o rapaz cujo pai fala o 

bordão "Onde foi que eu errei?"),  Megatom  ( com o Pitbicha do  humorista  Tom 

Cavalcante), Escolinha do Professor Raimundo (com o Seu Peru) , a lésbica 

“Tonhão” , interpretada pela atriz Cláudio Raia na TV Pirata.   Neste rol de 

personagens risíveis ,a Vera Verão (interpretada pelo falecido ator Jorge Lafond, no 

programa A Praça é Nossa do SBT) e a Charlotte Pink (drag queen interpretada pelo 

apresentador João Kleber no programa Te Vi na TV da Rede TV!).  Abaixo foto dos 

persongens Seu Peru e Vera verão. 

 

    

 

 

 



 

4. PROGRAMAS HUMORÍSTICOS COM RELAÇÃO A PRECONCEITOS 

 

 

4.1  A DIARISTA 

 

 

A diarista é um seriado do gênero comédia exibida originalmente pela Rede 

Globo, com Cláudia Rodrigues interpretando a personagem principal, Marinete, 

empregada doméstica que não tem medo de trabalho.  Estreou na Rede Globo em 

21de dezembro de 2003, como um especial de fim de ano escrito por Glória Perez, 

com colaboração de Aloísio de Abreu, e direção geral de José Alvarenga Jr.  A partir 

de 13 de abril de 2004, voltou a ser exibido desta vez no formato de série, com lugar 

de Glória Perez sendo assumido por Bruno Mazzeo. 

 

 

4.1.1 Descrição 

 

 

Marinete, protagonizado pela atriz Cláudia Rodrigues, é uma empregada 

doméstica que não tem medo de trabalho.  Cozinha que é uma beleza, sabe fazer 

de tudo, de feijoada  a vatapá, tendo inclusive vencido um concurso de receitas do 

programa da Ana Maria Braga.  Cada dia “rala” em uma casa diferente, conhece 

pessoas novas e arranja muitas confusões.  Namoradeira que só ela, Marinete vive 

implicando com sua colega Solineuza, por causa de sua “burrice”, mas as duas se 

entendem muito bem, adoram fofocar pelo telefone pelo celular e fazer umas 

comprinhas juntas. 

 

Solineuza, interpretada por Dirá Paes, é o anjo da guarda de Net.  Além de 

melhor amiga da diarista, sempre está pronta para ajudá-la, o que, aliás, faz 

freqüentemente.  Meiga e gentil, nunca reclama quando a amiga, sem paciência, 

xinga e berra com ela. 

 



Dalila, interpretada pela atriz Cláudia Melo, mora no apartamento ao lado do 

de Marinete, e por isso sempre aparece por lá.  Sempre que faz uma visita, aproveita 

para fazer uma boquinha, pois adora comer.  Tem um marido que ainda bate nela 

mas como é forte não deixa por menos, revida em dobro.  Dalila está sempre pronta 

para embarcar nas aventuras das amigas. 

 

Ipanema, interpretada por Helena Fernandes,  já está acostumada com as 

brincadeiras que o as pessoas fazem com o seu nome.  Sofreu muito por causa dos 

homens e faz questão de não depender deles para nada atualmente.  É ela que 

conserta pia e dirigi sua Kombi.  Apesar de usar jeans imundo, é sensual e faz de 

tudo para que sua vizinha Marinete se dê bem com os homens. 

 

Figueirinha , interpretado por Leandro Firmino, toma conta da agência de 

diaristas “ Dia a Dia Diarista”.  Adora cantas as meninas que trabalham  lá, 

especialmente Marinete e, apesar de negativas, ele sempre dá um jeito de arrumar 

um bom trabalho para ela.  Os salários estão sempre atrasados:  Figueirinha só solta 

a grana quando é para impressionar uma mulher.   Sempre ajuda Marinete a sair das 

enrascadas em que se mete. 

 

Maria Elizabeth (Cláudia Rodrigues)  é a vilã do seriado.  É a sósia de 

Marinete (a não ser pelo cabelo), mas não tem nada a ver com a diarista, pois é rica, 

bem sucedida e odeia os pobres.  Por isso mesmo, está sempre em guerra com 

Marinete. 

 

Sônia Neiva (Dirá Paes ), sósia de Solineuza, é uma famosa advogada e 

amiga de Maria Elizabeth.  Só apareceu em um episódio. 

 

No programa  A Diarista, podemos perceber com o trabalho de pesquisa uma 

linguagem sem afetação moral, com um humor ideal que se utiliza de personagens 

que possivelmente, seriam alvos para a discriminação como o seu Figueirinha por 

ser negro e gordo, a Ipanema que se mostra um personagem forte, com atitudes 

“definidas” para homens, o que leva a crer a ser uma homossexual e o que não 

ocorre, sendo apenas uma questão de comportamento e simplesmente vestuário. “A 

mulher tem que ser delicada, sensual e feminina”. Esta é a opinião comum. Uma 



mulher que tem voz mais grossa, que use alguma peça de roupa masculina, que não 

seja tão “delicada”, que trabalha em uma profissão tradicionalmente masculina, ou 

que se impõe por exemplo no mundo dos negócios, pode ser logo tachada de 

lésbica, “sapatão”. Porém, a mulher está rapidamente conquistando o seu lugar no 

mercado de trabalho na sociedade brasileira. Isto tenderá certamente a tornar os 

papéis mais igualitários, o que pode mudar esta atitude de categorização 

 

O próprio personagem da protagonista que momento algum se vê uma 

denegração à profissão, mostra o dia-a-dia de uma forma divertida quando se 

envolve em situações complicadas.     

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CASSETA & PLANETA 

 

 

Casseta & Planeta, Urgente! É um programa de variedades de humor 

estrelado pelo grupo Casseta & Planeta. Desde 1992 nas noites de terça-feira da 

Rede Globo, rapidamente afirmou-se como a mais bem-sucedida atração de humor 

da televisão brasileira. 



 

Casseta & Planeta, Urgente! é um derivado direto de Doris para maiores 

(1991), primeiro programa com participação regular do Casseta & Planeta na frente 

das câmeras, do qual herdou o lema Jornalismo mentira, humorismo verdade. 

O formato do programa é livremente inspirado no do Fantástico e de revistas 

eletrônicas similares. Uma apresentadora feminina Kátia Maranhão nos dois 

primeiros anos, Maria Paula desde 1994, introduz os diversos quadros interpretados 

pelo grupo de comediantes. Geralmente as atrações incluem coberturas jornalísticas 

e documentários falsos, sátiras de outros programas de TV (novelas, filmes, 

seriados), sátiras de campanhas publicitárias, entrevistas com populares e 

videoclipes com paródias de músicas de sucesso. 

 

 

 

4.2.1 História 

  

 

  O programa Casseta & Planeta, protagonizados pelos os humoristas Cláudio 

Manoel,Hubert, Reinaldo, Bussunda, Marcelo Madureira, Beto Silva e Hélio de la 

Peña, em seus primeiros anos o programa era mensal, alternando-se na Terça 

Nobre com outras atrações. Uma característica marcante da primeira fase do 

Casseta foram as grandes viagens pelo Brasil e pelo mundo, incluindo a cobertura 

das Copas de 1994 e 1998.  A partir  desse último ano, respondendo ao grande 

sucesso, o programa se tornou semanal, com duração de meia hora.  

 

A mudança permitiu maior agilidade na cobertura de atualidades (muitas 

vezes do próprio dia de exibição do episódio). Em compensação, as viagens 

internacionais se tornaram menos freqüentes e menos elaboradas.  Nesta fase, 

aproximando-se do modelo de programas humorísticos mais tradicionais, Casseta 

focalizaria seus esforços em quadros regulares com personagens diferentes (Carlos 

Maçaranduba, Fucker & Sucker, Seu Creysson). Também foi estendida 

gradualmente a participação de Maria Paula como atriz cômica, com destaque para 

as sátiras de novelas. Porém, Maria Paula reencontraria sua importância como 

"âncora" do programa por volta de 2002 quando se tornou apresentadora dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991


quadros interativos (inspirado no esquema do Você Decide, os telespectadores 

telefonavam para escolher o final de um quadro entre três opções).   

 

 

As participações especiais de artistas e celebridades no Casseta & Planeta 

são uma tradição que se fortaleceu com o aumento da popularidade do programa. 

Em fins da década de 90 o quadro "Papo Casseta" apresentava breves entrevistas 

com os astros convidados.  Em 2004 Luana Piovani ocupou o lugar da "oitava 

casseta" durante a  licença-maternidade de Maria Paula.  Em 2006 a morte de 

Bussunda levou ao cancelamento dos quadros que tinham a participação do 

comediante, como Diário de um macho, Penitenciária de detenção máxima e As 

encalhadas, e o fim de todos os personagens por ele interpretados -- incluindo o 

próprio presidente Lula, o que significou uma grande baixa na cobertura da 

campanha presidencial desse ano pelo Casseta & Planeta.  

 

 

                       

 

4.2.2   Criações famosas 

 

 

O programa Casseta & Planeta, Urgente! tem como um dos quadros de maior 

sucesso os produtos absurdos fabricados pela megaempresa monopolística 

Organizações Tabajara, que vende coisas como o Olho Mágico de Caxão Tabajara, 

Higienic Paper Remote Control Tabajara, Meleca Disfarceitor Tabajara. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C3%A7a-maternidade&action=edit


A grande concorrente das Organizações Tabajara, o Grupo Capivara, quase 

quebrou, não tivesse sido comprado pelo grande empresário Seu Creysson, na foto 

abaixo, (paródia ao fato de a Transbrasil ter sido vendida por quase nada).  Seu 

Creysson também foi candidato a presidente em 2002, tendo grande apoio popular. 

Devido ao uso das urnas eletrônicas, não pôde receber a avalanche de votos reais 

que consagrara o Macaco Tião em 1988. 

 

 

 

 

Outros quadros e personagens famosos:   

 

Tabajara Futebol Clube 

 

Diário de um Macho com Carlos Maçaranduba & Ulson Montanha 

 

Fucker & Sucker 

 

Sauna Gay com Vanderney 

 

Legião dos Super heróis 

 

Otário Eleitoral Gratuito entre outros. 

 

Além de Paródias de seriados e telenovelas como: 

 

América  =  Amerréca 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seu_Creysson


 

Belíssima  =   Baleíssima 

 

Celebridade = Famosidade 

 

Lost =  Bost a série que está fazendo um sucesso cocô-lossal 

 

O Clone  =  O Silicone, entre muitas outras criações do programa. 

 

 

 

A construção e desconstrução da Auto-Imagem pelos Progamas 

Humorísticos 

 

Tratar os programas humorísticos como vilã ou causadora dos problemas 

sociais brasileiros, que , obviamente, são anteriores a ela, o que deva ser objeto de 

discussão é, a de determinação de aspectos comportamentais inerentes ao meio, 

que, quer se queira ou não, traça paradigmas muitas vezes considerados nocivos à 

sociedade, a partir da atuação quase subliminar no imaginário dos brasileiros, como 

a definição de humor de Rabaça e Barbosa:  “Entende-se como ....A faculdade de 

entender o que é ridículo ou divertido em um fato e a capacidade transmitir essa 

percepção através da escrita ou de qualquer forma de expressão”. 

 

O cômico que faz rir às custas de algum conflito social, preconceito racial, 

genérico de orientação tem um viés negativo que não está de todo ausente das 

produções culturais, principalmente as humorísticas.  O humor negativo, agressivo, 

descambando para o grotesco, atinge o sentido de ofensa.  Entretanto, desenvolveu-

se uma tolerância para com esse tipo de humor e o sucesso de público se torna 

grande, como afirmação: 

 

 

“Não difere muito o humor e que elege como objeto de riso a velhice e 
suas mazelas.  Dentro dessa linha, pouco falta para o riso, dito de 
humor, veiculado por meios de comunicação de massa, torna-se 
escárnio e agregar ao efêmero, fugidio poder de conscientização, o 
deboche, maldade e desrespeito.” (SALIBA, Elias Thomé,2002) 



 

 

O visual da televisão é adequado para o exagero: a gordura ou magreza, 

roupas e adereços, gestos e comportamentos, decoração ou cenário.  Esses 

elementos hiperbólicos fazem parte inerente da organização da produção e são ao 

lado da redundância, da repetição participantes da linguagem televisiva, ou a própria 

linguagem.  Palavra e encenação do tipo hiperbólico aprecem nos mais comuns 

humorísticos: trejeitos e vocabulários..  A mídia televisiva por, caracterizar-se pela 

linguagem híbrida é natural que tenha herdado essa vocação para o cômico como 

na citação: 

“O riso, o humor, como uma forma de representar e expressar o 
trágico, o dolorido das idas e vindas da vida forjada no histórico, no 
social.  O humor se prestando à percepção do engano, da ilusão, da 
estabilidade.  É o  humor revelando o impensável, o não-dito.  O riso 
se esgarça e se retrai com o andamento do cotidiano, do prosaico, é 
um intervalo de riso no marasmo do dia-a-dia repetitivo e cansado.  E 
tudo volta a ser como antes.” ( SALIBA, Elias Thomé,2002) 
 

 

Os programas humorísticos propriamente ditos, é impossível encontrar algum  

que não se baseie em escarnecer os pobres, os analfabetos, os negros, os 

homossexuais etc.  O espectador não ri para redimir o personagem que se debate 

em seu ridículo, mas para reiterar a opressão que pesa contra esse mesmo 

personagem.  Uma diferença tênue, quase imperceptível, mas dolorosa como diz 

Eugênio Bucci: “ Os quadros humorísticos não humanizam o que há de ridículo em 

todos nós, mas ridicularizam e espezinham o que há de humano naquele triste 

“Judas” que aparece ali.” 

 

Em análise do formato do programa Casseta & Planeta podemos perceber 

uma linguagem de preconceitos com vários personagens de sucesso.   O Seu 

Creysson com cara de pobre ( barrigudo, com dentes escurecidos como noivos de 

festa junina), o candidato faz campanha tropeçando na língua portuguesa, tanto no 

discurso quanto nos slogans.  “ Agória ficou fássiu falar que nem que eu fálio”, diz o 

candidato no site da Globo.  Tele vendas que anuncia: “ Seus problemas acabaram!” 

com produtos como o Gay Dissimulador Tabajara, um revolucionário aparelho que 

conserta munhecas para você não dar bandeira.  Trata o homossexualismo de forma 



debochada, com solução simples para que isso desapareça da pessoa.  Um 

programa que se utiliza de problemas sociais, raciais, psicológicos e étnicos para 

que se consiga arrancar gargalhadas. 

 

 

 

 

          5. CONCLUSÃO: 

 

 

Nesse grande palco em que se transformou a televisão mundial, em que 

situações concretas e vividas são apresentadas como momentos de ficção e vice-

versa, em que apenas o que é pautado pela tevê ganha existência, perde-se o 

sentido histórico dos acontecimentos reais.  Possivelmente, a manipulação dessa 

confusão resultante das passagens de um registro a outro, de um real mundo natural 

a um real artificial, de plano de realidade discursiva a outro, muitas vezes sem 

qualquer mediação, venha sendo usada, sem que se dimensionem suas reais 

conseqüências, independentemente mesmo de seu valor comercial.   

 

Nossa sociedade ainda contempla o lastimoso hábito de rotular as pessoas, 

estratificando-as em camadas sociais e separando as classes, em grupos, elites, 

etnias, etc..  Uma visão descomprometida com estas categorias, consciente da 

necessidade de outras esferas de  valores consentiria uma reflexão autocrítica 

fundamental, ou seja, permitiria a cada indivíduo a possibilidade de conviver com 

suas qualidades e defeitos, virtudes e problemas, com pontos negativos e positivos 

de maneira a ser mais provável entender o modo de vida do outro assumindo-se 

assim valores – muito – estereotipados e injustos. 

 

 

Com o estudo da pesquisa, se pôde ter uma noção clara da linguagem 

estereotipada dos Programas Humorísticos atuais, carregada de preconceitos 

podendo ter um efeito danoso na sociedade como por exemplo, entre as crianças, 

pois estamos falando de pessoas em formação que podem enfrentar conflitos acerca 

da sua própria opinião, bem como com relação aos outros, na forma de preconceito, 



já que as mensagens transmitidas  se utilizam de meios com grande abrangência e 

poder de persuasão  na sociedade, que é a TV. 

 

 

Como foi dito na introdução, o objetivo não era o de  mudar a forma de humor 

em uma sociedade, mas esclarecer o tipo de linguagem,  o preconceito impregnado 

nos atuais programas humorísticos.   Percebe-se que este tipo de linguagem não irá 

ser mudado, pois se dá grande índice no ibope nas grandes emissoras do país.  As 

pessoas riem de todos os conflitos, inclusive do seu próprio sendo que muita das 

vezes sem perceber a mensagem passada e absorvida.  Conclui-se que a mudança 

no atual humor seja impossível de acontecer, mas que um esclarecimento sobre as 

formas de preconceito, que reforçam uma exclusão de personagens estereotipados 

de carne e osso dentro da sua própria sociedade possa ser possível para um melhor 

convívio em sociedade, respeitando o ser humano como um todo.   

 

 

Para finalizar,  destaco a letra da música de Cazuza “O tempo não pára?”  

Está frase pode ser analisada de diversas formas, para este trabalho a análise é 

feita com a seguinte interpretação pessoal: enquanto as pessoas “de alma 

pequena”, pensam e gastam energia e tempo em querer interpretar e categorizar 

comportamentos dos outros, a elite continua os explorando e categorizando.  A 

simplificação do pensamento e reação imediatista permite com que assuntos mais 

importantes fujam da percepção da população, perdendo-se tempo e atenção com 

futilidades, com preconceitos que excluem personagens reais de carne e osso de 

sua própria sociedade.  

Acredita-se ser esta a nossa função social ao país e a nós mesmos: lutar por 

uma sociedade mais justa e inclusiva que reconheça os direitos humanos e suas 

diversidades.  

 

“Viver é a coisa mais rara do mundo.  A maioria das pessoas apenas existe.”  

Oscar Wilde 

 



6 . BIBLIOGRAFIA: 

 

ADORNO, Theodor W.  A dialética do esclarecimento.  Tradução de Guido Antônio 

de Almeida.  Rio de Janeiro:  Jorge Zahar, 1984. p.14 

 

BELTRÁN, Luis Ramiro; Elizabeth Fox de Cardona.  Comunicação Dominada.  Os Estados 

Unidos e os meios de comunicação da América Latina.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982 

 

BOURDIEU, Pierre; tradução Maria Lúcia Machado.  Sobre a televisão. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1997 

 

DOLLARD, J. ; VAN, Djik .  Pscilologia Reflexão e Crítica, ano/ vol.16, nrº 001.  

Universidade Federal Rio Grande do Sul, 1991 

 

GOLDBERG, Anette. Feminismo e Autoritarismo: A Metamorfose de uma Utopia de 

Liberação em Ideologia Liberalizante. Dissertação de Mestrado - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 1987. 

 

http://www.tudosobretv.com.br .  Acesso em:  12 de setembro 2006 

 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/  .    Acesso em:  02, 18, 26 de novembro 

2006. 

 

KINSEY,  Alfred C.  Os Estudos de Kinsey.  Comportamento Humano, (1948 e 

1953).  

 

LAPEYRONNIE, D. (1993). Coleção O Nosso Mundo, Editorial Caminho:  Lisboa, p. 

81 

 

LYNCH, J (1986). Cit in Lynch, J. (1987)  “Prejudice Reduction and Schools”  Cassel 

Educ.:  London, p. 25 

 

MORIN, Edgar.  Cultura de massas no século XX – O espírito do Tempo 1 – 

Neurose, 8ª. Ed. Trad. De Maura Ribeiro Sardinha.  Rio de Janeiro, 1990. 



 

PRIOLLI, Gabriel; HELLENA,  Sívia S.  A Deusa ferida.  Summus Editorial, São 

Paulo,2000. 

 

REDE GLOBO.   Casseta & Planeta. Disponível em: < http://casseta.globo.com/>  

Acesso em 26 de outubro 2006. 

 

REDE GLOBO.   “A Diarista”.  Disponível em:  <htpp:/www.globo.com.br/adiarista>.  

Acesso em 27 de outubro 2006 

 

REX, J.  (1986).  “Raça e Etnia”.  Coleção Temas Ciências Sociais, Editoriais 

Estampa:  Lisboa, p 167 

 

 SALIBA, Elias Thomé, Raízes do Riso:  a representação Humorística na História 

Brasileira da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio.  São Paulo:  Companhias 

das Letras,2002. 

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade, São Paulo: Summus, 1993 

 

VIDAL, Marly C.B.;  MARQUES, Jane A.  O Cravo e a Rosa: uma tentativa de 

estudar a estilização paródica, Ficção Seriada.  In:  Anais....Campo Grande, 2001 

 

WIEVIORKA, M. (org) (1995).  “Racismo e Moderninade”  Actas do Colóquip 

 

http://casseta.globo.com/

	RESUMO
	2. AUTO-IMAGEM DA TELEVISÃO BRASILEIRA
	3   CONCEITOS E VISÃO SOCIAL DO PRECONCEITO

