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Resumo 
 
A sitcom Vai Que Cola (Multishow, 2013-2014) hibridiza o platô televisivo brasileiro. O 
palco giratório com sua plateia, juntamente com o posicionamento estratégico das câmeras, 
experimenta novas estratégias na caixa cênica televisiva. Com o seu poder de colocar o 
telespectador onde quiser e fragmentar o espaço, transcendeu o seu público para além do 
tapete vermelho teatral de Peter Brook. Ao explorar a mise en scène de sua própria caixa 
cênica televisiva na televisão, a sitcom utiliza da comicidade produzindo uma paródia do 
palco teatral, consequentemente, do palco televisivo. Com base no conceito de paródia pós-
modernista de Linda Hutcheon e de cenas do episódio “Tubaroa” de Vai Que Cola, 
pretende-se identificar por meio da análise audiovisual uma possível utilização da paródia 
do palco giratório para produzir uma MetaTV. 

 
Palavras-chave: caixa cênica; palco giratório; paródia pós-modernista; MetaTV; análise 
audiovisual. 
 
 
Introdução 
 
 Como falar sobre televisão sem ainda falar de cinema? Inspirada na bibliografia 

trazida por Jeremy Butler que utilizou análises cinematográficas de David Bordwell em 

busca de uma poética da televisão em Television Style3, faço algumas reflexões sobre o 

produto televisivo utilizando algumas discussões do cinema. 

Para Bordwell,  
as tradições preservam práticas favorecidas, práticas que são o resultado 
de escolhas entre alternativas. Ao escolher, os produtores exercitam seu 
dom (habilidade) e julgamento, portanto replicando, revisitando ou 
rejeitando opções fornecidas por seus antecessores e colegas. 
(BORDWELL, 2005, p.265)  
 

Se considerarmos que a televisão se alimentou em seus primórdios de profissionais do 

cinema, além do teatro e do rádio, ela pode, em seus dias de maior distância, ainda replicar 

ou revisitar a tradição cinematográfica. Um exemplo poderia ser o estilo do enquadramento 

formado entre a câmera e cenário. Apostando nessa possibilidade, o livro Cinema e 

Encenação de Jacques Aumont (2006) e o texto “A Atenção” de Munsterberg (1916) 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Comunicação do Programa de Pós-Graduação da Anhembi Morumbi, email: anacherulli@gmail.com. 
3 BUTLER, Jeremy. Television Style. New York: Routledge, 2010.  
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servirão, em alguns momentos, de base para compararmos uma possível herança teatral e 

cinematográfica no palco giratório de Vai Que Cola (Multishow, 2014).   

Segundo Jacques Aumont (2006, p.14), apesar de os filmes serem cada vez menos 

encenados4, o teatro sempre estará lá quando “vamos ao cinema para estar frente a qualquer 

coisa, que está separada de nós por uma rampa, real ou virtual, e que vai durante o tempo da 

representação, oferecer-nos um simulacro aceitável de mundo”. Por isso, para o autor, o 

teatro ainda está presente no cinema, mesmo que isso não perdure por muito tempo. 

No entanto, a televisão parece não apresentar a característica teatral representada pela 

rampa cinematográfica de Aumont (2006, p.14). Entretanto, assim como o cinema, ela pode 

ter reduzido sua encenação que, por sua vez, foi substituída pela mediação e subjetivação 

do posicionamento estratégico de câmeras, que com sua capacidade tecnológica manipula o 

ponto de vista do espectador e substitui o esforço da movimentação corporal do ator 

teatralizado para, muitas vezes, simples olhares e expressões faciais. Talvez, estamos diante 

de uma das características que, hoje, mais se aproximam ambos os veículos. 

  Em meio a esse costume tímido de atuação do ator de fazer ficção televisiva, o 

programa do Multishow, Vai Que Cola (2013-2014), que está com sua terceira temporada 

programada para outubro deste ano, pode causar estranhamento. Esse estranhamento 

acontece não porque a série não se beneficia dessa mediação tecnológica – a câmera -, mas 

sim, por somá-la à encenação do palco teatral em momentos estratégicos. Ao contrário da 

tendência das telas audiovisuais de minimizarem a movimentação dos atores no cenário – 

no platô -, a série exacerba-a em momentos estratégicos a favor de uma narrativa maior do 

palco Vai Que Cola. Por sua vez, além de expor o limite do cenário, ele gira sobre seu 

centro. Uma narrativa tanto para uma ficção, quanto para uma não ficção. É em meio a esse 

exagero de encenação herdado do teatro (MILLS, 2009, p.16) hibridizado quando captado 

pelo ousado posicionamento estratégico das câmeras e mediado pelo aparelho televisivo, 

que o palco giratório de Vai Que Cola toma forma, corpo e movimento.  

  O objetivo deste artigo é identificar, no 24ª episódio da segunda temporada de Vai 

Que Cola, “Tubaroa” (Multishow, 2014)5, um exemplo de paródia da caixa cênica teatral, 

consequentemente televisiva. A sitcom conta com mais de dez personagens fixos nessa 

temporada, interpretados em sua maioria por comediantes. Todos os personagens tem 

vínculo com a pensão da Dona Jô, localizado no Méier, subúrbio do Rio de Janeiro, que 

                                                
4 Encenação significa aqui mise en scène. Utilizada de acordo com a tradução feita por Pedro Elói Duarte do conceito de 
mise en scène utilizado por Jacques Aumont em O Cinema e a Encenação (2006, p. 12). 
5 “Tubaroa”. Vai Que Cola. Multishow. Temporada 2, Episódio 24, exibida dia 02/10/2014, às 22h30min. 
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decora o cenário. O cenário é composto pelos quartos dos personagens, sala com a cozinha 

americana, porta dos fundos, e, especialmente nessa segunda temporada, a laje. No episódio 

em questão, Ferdinando (interpretado por Marcos Majella) recebe uma correspondência de 

Toninho Tubarão (participação especial de Fábio Porchat) e todos descobrem que ele está 

devendo ao perigoso agiota do Méier. Após os moradores da pensão se desesperarem e 

tentarem ajudar Ferdinando sem sucesso, inesperadamente, nos últimos minutos do 

episódio, Toninho Tubarão e Ferdinando saem dos bastidores dublando uma música 

vestidos de mulher, descem para o proscênio, contracenam com a plateia, e performam em 

volta do palco que gira até completar 360º. 

 Nesses últimos 5 minutos do episódio, o giro do palco, juntamente com a encenação 

dos atores, amplia o conceito de palco e espectador para além do tapete vermelho de Peter 

Brook (1970). 

Se o teatro é essencialmente artificial, a entrada dos atores lembra-lhes 
que eles estão agora entrando num lugar especial, que exige figurino, 
maquilagem, disfarce, mudança de identidade – e o público também se 
veste especialmente, de forma a sair do mundo cotidiano, pisando num 
tapete vermelho, até um lugar privilegiado. (BROOK, 1970, p.74) 
 

  Essa mise en scène do palco contracenada com os atores provoca no telespectador um 

distanciamento devido à passagem da ficção para a não ficção? Esse conjunto, poderia 

produzir uma paródia da caixa cênica televisiva?6 Ao ampliar o palco teatral naturalista, a 

sitcom reflete sobre seu próprio platô? A tentativa dos próximos itens é de responder 

positivamente ou negativamente a essas perguntas.  

 

1. Caixa cênica 

Como definir a caixa cênica em Vai Que Cola? Essa foi minha pergunta imediata ao 

ser apresentada ao texto de Munsterberg de 1916, “A Atenção”. Nele, o autor difere o palco 

de duas artes presentes nessa mesma década, o teatro e o cinema: “Enquanto o palco 

dramático é mais largo perto da ribalta estreitando-se para o fundo, o palco cinematográfico 

é mais estreito na frente e se alarga em direção ao fundo” (MUNSTERBERG, 1983, p.27). 

Em Vai Que Cola pode ser observada essa diferenciação do palco dramático, porém, 

mediado pelo aparelho televisivo e não pela reflexão da tela cinematográfica. Aqui faço o 

paralelo entre cinema e televisão porque em ambos há o direcionamento do olhar do 

                                                
6 A ideia de uma possível paródia teatral presente em Vai Que Cola que deu origem a esse artigo foi levantada pelo 
Professor Doutor Gelson Santana, em sala de aula, no Mestrado em Comunicação Audiovisual da Universidade Anhembi 
Morumbi, no segundo semestre de 2014. 
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espectador, através da câmera, ao captar a imagem enquadrada. E ainda, ambos têm um 

objeto mediador: a tela cinematográfica e o aparelho televisivo, respectivamente.  

Então, apesar de ser um produto televisivo, é possível ver na caixa cênica da sitcom as 

duas características apontadas anteriormente por Munsterberg: o palco teatral naturalista de 

Vai Que Cola que se estreita ao fundo; e o palco cinematográfico, no caso, televisivo, que 

amplia o cenário da sitcom ao fundo. Tudo depende do enquadramento orientado pelos 

diretores, César Rodrigues e João Fonseca, ao câmera. Os dois estilos de palco podem ser 

testemunhados tanto em enquadramentos separados, como em um mesmo enquadramento.  

 Aproximadamente, aos três últimos minutos do episódio estudado de Vai Que Cola, 

“Tubaroa” (TUBAROA, 2014), o enquadramento frontal do cenário no banheiro da pensão 

(paredes azuis que fecham a cena no fundo) simula a visão de uma plateia teatral ao 

telespectador (Vide Figura 1). O segundo enquadramento em plano conjunto (enquadrando 

as pernas do ator em primeiro plano e personagens ao fundo) é mais estreito na frente e se 

alarga ao fundo como o plano cinematográfico (Vide Figura 2). Entretanto, já no terceiro 

enquadramento, uma sensação híbrida é produzida na cena quando a câmera capta o palco e 

a plateia em um mesmo quadro. Na cena, a parte frontal do palco decorada como a sala da 

pensão (cenário naturalista) é mais larga que o fundo da sala (limitada pelas paredes 

amarelas e azuis); e, paralelo a esse cenário, é enquadrada em primeiro plano três fileiras da 

plateia que se estendem para sete fileiras ao fundo do plano (Vide figura 3). Neste último 

enquadramento, o cenário naturalista (azul e laranja) com a exposição dos seus limites 

superiores e laterais proporciona a visualização do cenário teatral; enquanto a plateia é 

enquadrada como a câmera cinematográfica ampliando o cenário ao fundo, ambos em um 

mesmo plano. 

 

FIGURA 1 a 3 – Palco Vai Que Cola 
 
 

Figura 1                                     Figura 2                                Figura 3 

      
 
 Cenas do episódio 24, “Tubaroa”, da 2ª temporada da sitcom Vai Que Cola (MULTISHOW, 2013-2014). 
 Fonte: http://www.dailymotion.com/video/x29g8nc_vai-que-cola-2x24-tubaroa-hd_fun 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015. 

 
 

 5 

Experimentando um possível hibridismo do enquadramento da caixa cênica (cinema e 

teatro) e um distanciamento da ficção naturalista da cópia do real ao expor a plateia, a 

sitcom amplia o conceito de palco teatral para além do naturalista em que, Émile Zolá 

(PAVIS, 2007) defendia seu campo de ação limitada à ilustração e à visualização do texto. 

Porém, não se limita, também, na abstração radical do não-cenário como cenário, 

propostos pela estética do teatro pobre de J. Grotowski ou P. Brook, no qual o cenário é 

perceptível apenas no “cenário verbal” ou na gestualidade dos atores (PAVIS, 2007, p.43).  

No entanto, é dos “cenários simultâneos” (PAVIS, 2007, p.44) que Vai Que Cola 

mais se aproxima. A série tem a tendência de “fragmentar o espaço. Ela conduz o 

espectador de um lugar para outro” (PAVIS, 2007, p.44) (Grifo do autor) conforme 

raciocínio desenvolvido no próximo item. Essa condução é direcionada pelo palco giratório 

do programa. Sem que a plateia mude de lugar, os vários cenários montados sobre o palco 

se apresentam à plateia presente, alternadamente. Esse cenário é restrito aos cômodos da 

pensão. Ele gira de acordo com a necessidade da história ficcional, alternando-se entre os 

quartos dos personagens, a sala com cozinha americana, a laje, e o portão dos fundos. 

Resumindo, vários cenários revezam o mesmo espaço ao girar sobre seu próprio centro, 

expondo-se a uma mesma plateia. 

Sendo assim, o programa propõem duas formas de cenários simultâneos. Na primeira 

forma: o cenário simultâneo de Vai Que Cola não divide o espaço em um palco teatral 

estático, sem movimento. Ele se faz simultâneo quando vários cenários fragmentam o 

mesmo espaço alternadamente, proporcionado pelo giro do seu palco, conforme pode ser 

visto nas figuras 4 a 15. No segundo, ele também é considerado simultâneo quando em um 

mesmo plano, enquadram os dois tipos de cenários levantados por Munsterberg: o teatral e 

o cinematográfico. O conjunto desses dois enquadramentos em um único formam nesse 

enquadramento um tipo de cenário televisivo híbrido. 

Conforme o exemplo retirado do episódio 24, mostrado na figura 3, o platô televisivo 

foi divido ou ampliado em dois palcos: o naturalista, onde se passa a ficção (visão do palco 

teatral); e a plateia, que de forma indireta passa a cumprir papel ativo no produto final 

televisivo, pois ela passa a “atuar” para o espectador (visão do cenário cinematográfico). 

Dois requisitos técnicos foram essenciais para que o cenário televisivo de Vai Que Cola se 

enquadrasse como simultâneo: o palco giratório, como já exposto, e o enquadramento da 

câmera. 
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2. Câmera e palco giratório 

Inicialmente, é importante compreender como a série transporta seu telespectador 

para diferentes lugares e como ela fragmenta o seu espaço.  

A estratégia de linguagem televisa fica responsável pelo posicionamento da visão do 

telespectador. O posicionamento da câmera escolhe e impõe o ponto de vista de cada plano 

assistido por ele. Já a mecanicidade e a flexibilidade do palco giratório teatral auxiliam na 

fragmentação do espaço. Como ambos se interagem, é importante salientar que há inter-

relação entre o palco giratório e a câmera. 

O efeito e a dependência de ambos são observados no episódio aqui estudado. 

Titulado como “Tubaroa”, durante os três últimos minutos do episódio, o telespectador é 

levado pela câmera para, no mínimo, mais de 10 cenários, ou seja, mais de 10 palcos 

diferentes (Vide figuras 4 a 15). O palco giratório co-protagoniza essa fragmentação 

juntamente com a câmera, como já vimos no item anterior. Ainda pode-se observar a 

atuação dos atores que direcionam o olhar da câmera ao descer do palco e contracenar com 

a plateia no proscênio. Todos eles gravados em uma mesma locação, na ribalta ou no 

proscênio. 

 

FIGURAS 4 a 15 – Diferentes palcos de Vai Que Cola    
 
 

Figura 4                      Figura 5               Figura 6                              Figura 7 

                     
 

Figura 8                      Figura 9                     Figura 10                            Figura 11 

                                        
 

Figura 12                     Figura 13                              Figura 14                            Figura 15 

                                     
 
 Cenas do episódio 24, “Tubaroa”, da 2ª temporada da sitcom Vai Que Cola do canal Multishow. 
 Fonte: http://www.dailymotion.com/video/x29g8nc_vai-que-cola-2x24-tubaroa-hd_fun. 
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2.1. Posicionamento da visão do telespectador: a câmera 

Vai Que Cola é editada com imagens captadas por sete câmeras ao todo. Essas 

câmeras são os principais sujeitos a transportar o telespectador para o ponto de vista que o 

diretor desejar, conforme já visto. Seis delas se alojam na segunda fileira da plateia, 

estrategicamente posicionadas, próxima ao clássico formato de gravação da sitcom, 

desenvolvida pelo cinegrafista Karl Freund para a gravação de I Love Lucy (CBS, 1951-7): 

‘three-headed monster’ (MILLS, 2009, p.39). Freund utilizava três câmeras posicionadas 

em frente ao palco. Uma enquadrava os dois personagens em uma das câmeras, 

sintonizando o espectador do posicionamento dos atores no espaço e as outras duas 

enquadravam a reação de cada personagem. Essa fórmula marcou o modelo da tradicional 

sitcom americana (MILLS, 2009, p.39). O uso do dobro do número de câmeras no 

programa do Multishow (2013-2014), talvez, se justifica pelo número de personagens da 

sitcom brasileira ser bem maior.  

 A sétima câmera é uma grua que se movimenta, geralmente, enquadrando em plano 

geral ou conjunto o palco, os bastidores do estúdio e a plateia (Vide figuras 09 e 11).  

Curiosamente, um plano não muito usual nas produções brasileiras como Sai de Baixo 

(Globo, 1996) e Família Trapo (Tv Record, 1964) é presente em Vai Que Cola. A plateia é 

enquadrada frontalmente, localizada ao fundo do cenário (Vide figura 6). Não parando por 

aí, a plateia é vista com um efeito do movimento de câmera PAN, da direita para a esquerda 

(Vide figuras 19, 20 e 21) que será explicado no item 2.2 deste artigo.  Mas como isso seria 

possível se são utilizadas seis câmeras e uma grua frontal ao palco, completando as sete 

câmeras usadas na gravação? O segredo está no deslocamento de uma das seis câmeras 

frontais. A câmera frontal numerada como “câmera um”, a primeira à direita das seis 

emparelhadas em linha reta sobre a arquibancada do público, é deslocada estrategicamente 

até o centro do palco giratório que completa uma circunferência7. 

A “câmera um” colocada no centro do palco, talvez um plano radical para os padrões 

da ficção televisiva brasileira, presente aos 44 minutos do episódio em questão, pode 

exemplificar a indução aos diferentes pontos de vista do telespectador. Na cena, a câmera 

está estrategicamente localizada no interior do cenário da sala da pensão de frente para a 

plateia, conforme mostra o frame abaixo (Figura 17).  

 
                                                
7 Em nossa visita à gravação do programa Vai Que Cola, em 04/06/2015 no Riocentro localizado na Barra da Tijuca, RJ, 
observamos que a câmera de número um foi deslocada para cima e para o centro do palco giratório. Esse plano foi captado 
após o fim da gravação direta de todo o episódio da terceira temporada. Apesar de o episódio assistido não ter sido o 
mesmo estudado neste artigo, por semelhança, acredito que a mesma metodologia de gravação tenha se repetido. 
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FIGURAS 16 a 18 – Enquadramento frontal da plateia posicionada no centro do palco 
Vai Que Cola 
 

Figura 16                                            Figura 17                                            Figura 18 

                                  
 
   Cenas do episódio 24, “Tubaroa”, da 2ª temporada da sitcom Vai Que Cola do canal Multishow. 
   Fonte: http://www.dailymotion.com/video/x29g8nc_vai-que-cola-2x24-tubaroa-hd_fun. 

 

Dessa forma, o telespectador é colocado diante a outro cenário em que parte da 

mobília naturalista fica em primeiro plano e as costas dos atores formam a atuação principal 

juntamente com a plateia ao fundo. O corpo do ator toma forma muito peculiar para os 

modelos televisivos de sitcom brasileira que utiliza do palco teatral como platô: suas costas 

são enquadradas quase em primeiro plano. Ironicamente, o telespectador é posicionado 

exatamente ao oposto do seu ponto de vista anterior (Vide figura 16). A câmera 

estrategicamente posicionada em cima do palco nesse plano, com o auxílio do palco 

giratório, claramente conduziu o espectador de um lugar para outro, fragmentando o espaço. 

O platô televisivo foi ampliado para além do palco teatral, foi ampliado para o bastidor da 

gravação do programa, entre eles, a plateia. 

Programas televisivos podem ser exibidos em tempos diferentes da gravação, 

podendo chegar a ser contemplado pelo telespectador anos após o evento ter acontecido, 

principalmente quando falamos das constantes reprises de sitcoms. O gênero cômico traz a 

qualidade de “celebração coletiva, ruidosa” e alegre, que é expressa pelo riso. É uma 

“celebração pública” (BENDER, 1996, p.24-25). Provavelmente, esse plano é justificado 

pela necessidade de transpor ou sugerir o sentimento da plateia ao telespectador.  
 
É por isso que o sitcom ‘tradicional’ é gravado em frente de uma plateia 
presente no estúdio. (...) Essa plateia sinaliza para o telespectador de casa 
através da claque, que, como ‘substituto eletrônico para a experiência 
coletiva’ (MEDHURST; TUCK, 1982, p.45), ajuda a alinhar o 
telespectador doméstico com aqueles presentes na gravação ao vivo.8 
(MILLS, 2009, p.16) (Tradução nossa) 
 

                                                
8 It is for this reason that ‘traditional’ sitcom is filmed in front of a studio audience. (...) This audience is 
signalled to the viewers at home through the laugh track, which, as the 'electronic substitute for collective 
experience' (Medhurst and Tuck 1982: 45), helps align domestic viewers with those who were present at the 
live recording. (MILLS, 2009, p.16)  
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2.2 Fragmentação do espaço: o palco giratório 

 Mas como seria isso possível? Como a câmera fica parada e o cenário se move? O 

segredo está no palco giratório e na movimentação dos atores. O palco faz uma 

circunferência sobre si mesmo de 360º, continuadamente, revezando os diferentes cenários 

naturalistas (imita o real) que reproduzem os cômodos da pensão. À medida que ele vai 

girando, os atores vão se adaptando aos seus respectivos espaços na mise en scène. 

O movimento em PAN da câmera centralizada no centro do palco propõe uma 

situação curiosa. O movimento fragmenta o cenário em dois palcos. O palco naturalista gira 

e a arquibancada onde se localiza a plateia permanece parada. O fato interessante é que essa 

divisão é provocada pela movimentação do cenário e não de um objeto ou de um ator. 

Ainda interessante é que esse movimento é realizado apenas por um dos cenários 

enquadrados, o cenário naturalista da pensão. Porém, a impressão errônea fornecida ao 

telespectador desavisado é que o cenário do fundo (imóvel), onde se localiza a plateia, é o 

que se movimenta.  

À medida que o palco naturalista gira para sua direita, a câmera vai enquadrando 

novas pessoas da plateia e retirando de cena as posicionadas à esquerda. Sendo assim, o 

conjunto da plateia enquadrada se modifica com o efeito PAN causado pelo giro do palco e 

não da câmera, até enquadrar os bastidores – luz e parede - da série (Vide figura 19 a 21). O 

espaço, portanto, é modificado e fragmentado. 

 

FIGURAS 19 a 21 – Giro do palco naturalista de Vai Que Cola    
 

Figura 19                                           Figura 20                                          Figura 21 

        
 
Cenas do episódio 24, “Tubaroa”, da 2ª temporada da sitcom Vai Que Cola do canal Multishow. 
Fonte: http://www.dailymotion.com/video/x29g8nc_vai-que-cola-2x24-tubaroa-hd_fun. 

  
Amplia-se, assim, a caixa cênica, novamente, para além do cenário naturalista da 

ficção. Aqui pode-se observar um hibridismo de cenários. O cenário naturalista se funde, 

em uma visão geral, com o próprio limite de suas paredes e seu chão, com a plateia, com as 

estruturas de iluminação, com o staff, com a rampa que divide o palco da plateia, com os 
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cameramen posicionado em meio à plateia e as respectivas câmeras. Imageticamente, o ator 

está circundado por possíveis espaços cênicos. A série amplia a mise en scène a tal ponto 

que o telespectador está quase diante de uma arena teatral simulada. A câmera fornece a ele 

a sensação de ver o cenário pela frente e pelos fundos do palco (ao ter acesso ao plano com 

as costas dos atores). E o palco giratório fornece a visão lateral quando gira. Portanto, o 

telespectador pode experimentar uma simulação próxima de assistir a série por quase todos 

os lados, como se tivesse sentado em quatro poltronas diferentes e opostas entre si na arena. 

Sendo assim, o tapete vermelho, de Peter Brook (1970) parece ser experimentalmente 

estendido ao telespectador Vai Que Cola. 

 

3. Quebra da quarta parede e paródia da caixa cênica 

Ao expor os bastidores do cenário, a plateia, os cameramen, por exemplo, a ficção 

pode ser quebrada por parte de alguns telespectadores. A quebra dessa quarta parede produz 

o distanciamento do telespectador com a história ficcional contada. A sitcom, muitas vezes, 

utiliza da passagem da ficção e da não ficção para a construção de paródias, juntamente 

com a extensão de seu cenário. 
Agora, o momento do espetáculo, quando chega é alcançado através de 
duas entradas – a sala de espera e a entrada dos atores. Serão estas, em 
termos simbólicos, laços de união ou devem ser consideradas símbolos de 
separação? Se o palco se liga à vida, se o auditório se liga à vida, então as 
portas devem ser livres e as passagens abertas devem possibilitar uma 
transição fácil da vida exterior para o local de encontro. (BROOK, 1970, 
p.74) (grifo meu) 

 
É no símbolo dessa separação entre ficção e não ficção televisiva, palco e não palco 

teatral em um cenário fragmentado, que a paródia faz efeito. É na extensão do tapete 

vermelho teatral de Brook, que a paródia da caixa cênica teatral realizada pelo palco 

giratório e a câmera de Vai Que Cola, parece se estender para o telespectador pisar. 

A paródia é um termo institucionalizado a partir do século XVII, mas Aristóteles já 

havia atribuído “em sua Poética a origem da paródia, como arte, à Hegemon de Thaso (séc. 

5 a.c), porque ele usou o estilo épico para representar os homens não como superiores ao 

que são na vida diária, mas como inferiores. (...) A epopéia sofria uma degradação” 

(SANT’ANNA, 2007, p.11). 

Nesse modelo em que “a comédia é (...) imitação de homens inferiores” 

(ARISTÓTELES, 1961, p.73, 22), a sitcom produz comédia expondo os erros e os limites 

da sua caixa cênica. Ela simula um palco “imperfeito”, um palco “inferior”, um palco com 
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seus bastidores. Ela não camufla todo o processo de produção, expõe o giro do palco, os 

seus limites e a plateia presente.  

Longe da ironia agressiva da paródia modernista e mais próxima da ironia lúdica da 

paródia pós-modernista, proposta por Linda Hutcheon (1991), parece ser a proposta de Vai 

Que Cola ao jogar com a caixa cênica teatral. “Essa ironia lúdica em combinação com a 

função de distanciamento cria a paródia que não tem por objetivo o deboche ou a destruição 

de seu objetivo, mas joga com ele” (PUCCI, 2008, p.74). 

Nesse discurso irônico, está a relação hipertextual da paródia ampliada por Hutcheon. 

Vai Que Cola passa por um processo de transformação da caixa cênica, de modo que, 

mesmo mantendo em parte o palco da sitcom tradicional (MILLS, 2009, p.16), retoma mais 

profundamente as possibilidades dos recursos comunicativos que a essência do palco teatral 

fornece. Logicamente, proporcionado pela tecnologia televisiva. Sendo assim, o programa 

utiliza de várias textualidades, aparentemente, resultando em uma caixa cênica pós-

moderna.  

Segundo Sant’Anna (2007, p.8), o estilo parodiado é uma forma de a linguagem se 

voltar sobre si mesma, porém, recentemente, os artistas passaram a dialogar com a realidade 

da própria linguagem e, não mais, com a realidade aparente das coisas, devido à 

especialização da arte. Surgiu, assim, a paródia como efeito metalinguístico: a linguagem 

que fala sobre outra linguagem. O autor completa que “é possível distinguir não apenas uma 

paródia de textos alheios (intertextualidade) como uma paródia dos próprios textos 

(intratextualidade)” (SANT’ANNA, 2007, p.11) (grifo do autor).  

O palco giratório de Vai Que Cola propõe uma intratextualidade, fala do seu próprio 

palco, da sua própria caixa cênica - o platô televisivo -, que é composto tanto pelo palco 

giratório teatral, quanto pela plateia e seus bastidores (luzes, câmeras e equipe, por 

exemplo). Quando amplia a caixa cênica naturalista, hibridizando seu cenário com a quebra 

da quarta parede ilusionista (bastidores, plateia), os autores e diretores podem provocar 

questionamentos através do riso da sua própria produção e do formato do “palco televisivo 

brasileiro”. 

Sendo assim, a metalinguagem se faz presente na sitcom. Porém, ela realmente pode 

ser insuficiente para expressar o leque de ironia que o programa faz sobre si mesmo. A 

piada não se restringe ao texto falado, ela é ampliada para o seu processo de produção, à sua 

plateia, ao seu cenário, aos seus bastidores, à sua encenação, ao seu elenco, entre outros. 

Portanto, o termo sugerido pela autora Dra. Bernadete Lyra, parece perfeito para a ocasião: 
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“MetaTV”9. MetaTV ou Metatelevisão amplia o conceito de metalinguagem para além da 

fala, contemplando assim toda a gama de auto-reflexão da caixa cênica do programa, que 

muitas vezes, leva ao cômico em Vai que Cola.    

 

Conclusão 

Diante de todas essas questões analisadas, ainda existem questionamentos a serem 

levantados. Uma questão a ser desenvolvida num próximo aprofundamento é a 

subjetividade do telespectador diante da quebra da quarta parede. Para alguns, a paródia da 

caixa cênica do palco giratório Vai Que Cola pode exercer grande influência ao 

distanciamento produzido. Para outros ela reforça a ficção. Sendo assim, quando acontece a 

subjetiva quebra da quarta parede por parte do telespectador, a plateia continua exercendo a 

função de ator, figurante ou cenário? Seria, então, o número de cenários, portanto, 

subjetivos? Essas reflexões e outras que ainda surgirão parecem corroborar com o 

pensamento de Peter Book: 
Num teatro vivo, começaríamos o ensaio diário testando as descobertas do 
dia anterior, prontos para acreditar que a verdadeira peça nos escapou 
mais uma vez. Mas o Teatro Morto trata os clássicos supondo que, em 
algum lugar alguém já descobriu e definiu como o drama deve ser 
representado. (BROOK, 1970, p.6) 

 
 No espírito de um teatro vivo de Peter Brook parece se inspirar a obra Vai Que Cola. 

Experimentando um pouquinho mais além do que já foi utilizado na televisão, a série 

estende a paródia de seu próprio palco para a Metatelevisão.  
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