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Resumo 

 

A reality tv, enquanto cria novos formatos e estratégias, também atualiza seu propósito 

social e moral. O “Vai fazer o quê?” (Fantástico/TV Globo) é um quadro de “pegadinhas 

morais” que flagra a reação de anônimos que se deparam com uma situação encenada de 

opressão social e agressão em locais públicos – sem saberem que os participantes do 

conflito são atores. Ao retratar a violência contra a população em situação de rua, mediando 

a realidade do Outro e sua opressão, quais desafios enfrenta este reality em seu papel 

moral? 
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Que desafios morais enfrenta a televisão ao discutir determinados conflitos em nossa 

sociedade – como a opressão sofrida por minorias políticas no país? Que dificuldades um 

programa da reality tv pode lidar ao mediar a realidade e representação de um Outro – 

como uma pessoa em situação de rua – sem, no entanto, aniquilar a diferença deste outro ou 

tomá-la como incompreensível? Estes são alguns dos questionamentos que orientam nossa 

análise do quadro “Vai fazer o quê?” (Fantástico/TV Globo), um “experimento moral” 

televisionado, que coloca atores disfarçados em locais públicos para encenarem uma 

situação de deslize moral (GARCÊZ e CAL, 2013) – seja, por exemplo, um homofóbico 

que ataca um casal gay, um pai racista que briga com a filha ao descobrir que ela namora 

um jovem negro ou uma mulher que agride uma pipoqueira por ela ser de origem 

nordestina. O quadro deseja discutir como pessoas anônimas, desavisadas sobre a ficção da 

cena, reagem, intervém e dialogam com os atores, tomando um posicionamento moral em 

relação ao conflito presenciado.  

Neste ensaio, direcionamos nosso olhar para um dos episódios do “Vai fazer o 

quê?”3, que captura a reação dos transeuntes em uma praça pública, onde jovens brancos, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidade do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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fortes e bem vestidos agrediam um morador de rua – sendo todos estes personagens 

interpretados por atores. Nossa análise será orientada por três eixos. Primeiramente, 

contextualizaremos o programa em sua interface, gênero e estratégias televisivas (ROCHA, 

2009; CLISSOLD, 2004) compreendendo o papel social dos media televisivos (SERELLE, 

2014; FRANÇA, 2009, 2012) e sua responsabilidade moral ao mediar a realidade cotidiana 

e seus conflitos morais (SILVERSTONE, 2002; GARCÊZ e CAL, 2013; BAUMAN, 

1997). Em um segundo momento, voltamo-nos ao episódio do quadro escolhido para a 

análise, tentando identificar como ele configura uma situação interativa (GOFFMAN, 

1999; 2002) entre anônimos em um local público, a partir de um conflito fictício, pondo em 

jogo (e em câmera) a intersubjetividade destes sujeitos. Em um terceiro momento, 

buscamos evidenciar os quadros de sentido (MENDONÇA e SIMÕES, 2002) evocados 

pelos participantes do quadro, a partir do conflito presenciado e seus atores. Por fim, 

partiremos desta análise de enquadramento para uma reflexão sobre os desafios, lacunas e 

oportunidades que enfrenta o “Vai fazer o quê?”, como um produto midiático com um 

autodeclarado interesse moral, mediando uma realidade de um Outro: a pessoa em situação 

de rua. 

1. Reality TV, a moralidade nos media e a inserção do “Vai fazer o quê?” 

O quadro “Vai fazer o quê?” (Fantástico/TV Globo) pode ser considerado um 

produto de reality tv – termo que agrupa uma extensa gama de programas televisivos 

diversos entre si, como os reality shows, que, para tentar suavizar os limites entre o mundo 

midiático/televisivo e o mundo vivido, usam de estratégias como a “câmera escondida; a 

participação de pessoas anônimas [...]; a observação do cotidiano de pessoas reais; a 

intervenção em acontecimentos reais através de performances” (ROCHA, 2009, p. 3). O 

quadro do Fantástico, por sua vez, possui muitos elementos em comum com os clássicos 

programas de pegadinhas, em que a reação de anônimos a situações constrangedoras é 

capturada por câmeras para o riso de telespectador. O formato das pranks é um dos mais 

bem-sucedidos historicamente, considerado uma das primeiras construções da reality tv – o 

show de pegadinhas Candid Camera, de 1948, é apontado pelo pesquisador Bradley D. 

Clissold (2004) como um dos programas mais memoráveis e duradouros dos EUA que 

“definiu o padrão da indústria [televisiva] para a captura de indivíduos em momentos de 

descuido usando uma câmera escondida [...]” (p. 33). A maior diferença entre o quadro 

brasileiro apresentado por Enersto Paglia e os habituais programas de pegadinhas está na 

                                                                                                                                                     
3 Programa exibido no dia 11/08/13, no Fantástico (TV Globo). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5kv04Do9Aqo. Acesso em: 23 de junho de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=5kv04Do9Aqo


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 3 

intenção de cada um: ao invés de provocar o riso, o “Vai fazer o quê?” deseja colocar em 

questão os padrões morais, o comportamento e a ética cotidiana do telespectador, iniciando 

uma discussão sobre determinados conflitos. Esse “experimento moral” não é uma 

novidade na TV – o próprio quadro do Fantástico é baseado no reality show norte-

americano “What Would You Do?” (ABC) e outras emissoras brasileiras já testaram 

quadros semelhantes. O quadro do Fantástico, por sua vez, quer abordar determinadas 

discussões morais cotidianas aos brasileiros, enquanto usa da captura em vídeo da reação de 

anônimos desavisados, tentando imprimir um caráter real ao programa, visando o 

entretenimento do telespectador.  

O interesse de reality shows e outros formatos televisivos em dar visibilidade para o 

cotidiano dos anônimos e seus acontecimentos, por sua vez, não é algo novo na indústria. O 

pesquisador Márcio Serelle (2014) aponta para uma guinada dos populares, o que, segundo 

ele, representa a chegada de “uma nova classe trabalhadora” dentro de diversos produtos 

midiáticos – o que pode ser justificado por uma necessidade de mercado dos media, 

fundamentada “[...] principalmente em audiência e na geração de uma lógica de 

participação que deve resultar, sempre, em formatos bem-sucedidos do entretenimento” (p. 

12). No entanto, o interesse em retratar assuntos do cotidiano e das “pessoas comuns” não é 

necessariamente comprometido pelos interesses comerciais das corporações midiáticas; 

segundo Vera França (2012), a organização mercadológica das grandes mídias “não garante 

a homogeneidade desses discursos [televisivos], o alinhamento das contradições, o expurgo 

da diferença [...]” (p. 39). Para a autora, a TV se encontra inserida e se articula dentro da 

vida social e cotidiano dos sujeitos, refletindo “os valores, problemas e tendências de uma 

sociedade em determinado momento [...]” (FRANÇA, 2012, p. 39). 

Roger Silverstone (2002) defende que não é possível investigar a mídia sem tocar na 

dimensão da vida cotidiana, já que as duas operam conjuntamente. Se a vida cotidiana é um 

lugar de conflitos, ambiguidades e paradoxos desconfortáveis, os media são agentes 

mediadores desta realidade. Por sua vez, o autor aponta para um possível efeito nocivo da 

mídia em suas mediações do cotidiano: os media frequentemente reduzem o paradoxo da 

experiência cotidiana ao oferecer “a resolução da ambiguidade, a redução da insegurança, e 

a criação de um nível de conforto” (2002, p. 6). Estas mediações precisam ser entendidas 

em sua dimensão ética e moral, tanto para a mídia em si, quanto para nós, como sociedade 

midiática, no momento em que elas influenciam a nossa relação com um Outro, sua vida, 

sua realidade e identidade. Para Silverstone, temos um contato cada vez mais mediado com 
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determinados Outros. O autor menciona duas apropriações danosas que os media fazem ao 

representarem um Outro: 1) a ameaça da uniformidade do Outro – a diferença do Outro, 

que causa uma ansiedade moral, é apagada ou negada na mediação; a figura do Outro se 

torna domesticada; 2) a fragmentação e individualização do Outro – a partir da diferença 

com o Outro, somos incapazes de enxergar alguma identidade partilhada com ele, “[...] 

definindo a alteridade como algo para além do nosso alcance e compreensão” (2002, p. 13). 

O caminho moral mais correto para os media, segundo Silverstone, é manter uma distância 

apropriada, que garanta tanto a reciprocidade quanto a responsabilidade moral sobre o 

outro, preservando, assim “o Outro pela sua diferença, como também pela identidade 

compartilhada” (SILVERSTONE, 2002, p. 14, tradução nossa). 

Mas como as interações com o Outro se dão dentro das cenas montadas pelo quadro 

do Fantástico? Argumentamos que a principal característica dos “experimentos sociais” do 

“Vai fazer o quê?” é o apelo à moralidade: os participantes, ao notarem algum deslize moral 

(GARCÊZ e CAL, 2014), são moralmente acionados a agir, e carregam a partir da 

interação, o peso de uma ansiedade moral (BAUMAN, 1997). Apropriamos o conceito de 

deslizes morais a partir das discussões feitas por Regiane Garcêz e Danila Cal (2013). As 

pesquisadoras os definem como “expressões públicas que revelam consenso enraizados no 

cotidiano e que soam ofensivas a determinados grupos, convocando a defesa de concepções 

de bem viver distintas [...]” (p. 5). Garcêz e Cal enxergam o deslize moral exposto nos 

media como uma ignição para lutas por reconhecimento na sociedade. Apropriamos do 

conceito, retirando-o do seu contexto, para nos ajudar a compreender a forma como as 

cenas do “Vai fazer o quê?” despertam alguma ansiedade moral nos anônimos que nelas 

intervém, interagindo com os atores face-a-face. O sentimento de ansiedade moral é 

entendido por Bauman (1997) como “a única substância que poderia ter o eu moral” (p. 95): 

para o autor, os sujeitos, ao se relacionarem o outro, enfrentam uma grande insegurança, ao 

não saberem se estão agindo de maneira correta, ou se estão cumprindo sua 

responsabilidade perante o outro da melhor forma que poderiam.  

Para compreender como opera a mediação do “Vai fazer o quê?” sobre um Outro, 

analisaremos um episódio específico do quadro, em que um ator, interpretando um morador 

de rua, é agredido por outros três atores – jovens, fortes e vestidos aos conformes de uma 

classe abastada; playboys. Neste experimento, tentaremos identificar, primeiramente, como 

se instaura uma situação interativa (GOFFMAN, 1997; 2002) e, a partir desta delimitação, 
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quais são os principais enquadramentos (MENDONÇA e SIMÕES, 2012) convocados ao 

conflito e seus atores pelos anônimos que com eles interagem. 

2. Situação interativa e principais enquadramentos do “Vai fazer o quê?” 

A premissa do “Vai fazer o quê?” é bastante simples: procura-se capturar o modo 

como anônimos, em locais públicos, reagem e intervêm em determinadas situações de 

conflito social – racismo, homofobia, xenofobia, assédio sexual, violência contra idosos e 

outras manifestações que acionam uma tensão moral nos sujeitos. Tratam-se de situações 

interativas: todos as nossas ações no cotidiano são socialmente situadas; nelas, podem 

haver participantes intencionais e acidentais, afinal, no momento em que se considera a 

presença do outro e, em um espaço de proximidade, uns estão vulneráveis a outros e tomam 

um posicionamento perante cada um destes participantes (GOFFMAN, 1999; 2002). Nosso 

questionamento aqui é: que situação interativa os participantes deste episódio enfrentam? 

Antes de tudo, devemos nos atentar para os participantes oficiais desta interação. O 

ator que interpreta o morador de rua recebe uma caracterização para o papel: uma 

maquiagem para parecer sujo no rosto, dentes e unhas; uma longa barba postiça, roupas 

velhas, encardidas e com furos. Tanto a aparência do ator – formulada a partir do 

julgamento da produção do programa sobre o que é parecer com um morador de rua – 

quanto seu comportamento e localidade no espaço – sua performance na praça pública – 

funcionam como elementos que irão orientar as interações e a situação interativa que ali 

irão se configurar. Afinal, nossa cultura possui “um vasto saber oficial e imaginário no que 

diz respeito aos indicadores concretos de estatuto e caráter que permitem interpretar um 

indivíduo” (GOFFMAN, 1999, p. 211). Segundo Goffman, um indivíduo interpreta e 

caracteriza outro tanto de forma individual, pelas características únicas àquela pessoa, 

quanto de forma categorial, em que o outro ganha sentido a partir das categorias sociais em 

que é associado; mesmo se “possamos ou não ser individualmente identificados, numa 

situação social particular, podemos quase sempre ser identificados em termos de categorias 

[...]” (1999, p. 227). No entanto, a suposição muitas vezes encontrada no senso comum de 

que o morador de rua é sujo esboça uma imagem enganosa e pejorativa sobre a vida desta 

população (MATTOS e FERREIRA, 2004). A performance deste ator também atribuí 

alguns sentidos à situação interativa: ao entrar em cena, ele é, de fato, interpretado pelos 

transeuntes como um sujeito em situação de rua. A invisibilidade do ator em seu papel é 

notada por Paglia: “A maior parte das pessoas passa pelo mendigo e nem olha. Parece que 

faz parte da paisagem”. Este sentido só pode ser explicado pelo contexto social brasileiro: 
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vivemos em uma sociedade em que a desigualdade social é tomada como algo natural ou 

não problematizada no cotidiano; nós “exploramos, aceitamos e tornamos fato natural e 

cotidiano conviver com gente sem qualquer chance real de vida digna sem ter nenhuma 

culpa nisso” (SOUZA, 2015, p. 245).  

A caracterização dos outros três atores também é importante: são jovens, fortes e 

bem vestidos, playboys de uma classe abastada. O trio agride verbalmente e empurra o 

outro ator, chamando a atenção das pessoas na praça: “Não tá na hora de trabalhar, não? 

Seu mendigo sujo”, reclama um dos agressores. “Cachaceiro [...], sai dessa praça, parceiro, 

[...] leva suas paradas e vai embora!”, diz outro – e o morador de rua da cena permanece 

calado na maior parte do tempo. As falas destes atores evocam uma imagem pejorativa dos 

indivíduos em situação de rua, bastante partilhada em nossa sociedade (MATTOS e 

FERREIRA, 2004): a de que eles são pessoas sujas, preguiçosas, responsáveis pela própria 

situação de pobreza e falta de moradia, sem valor social ou dignidade. 

Ao entendermos o modo como cada ator dispõe-se na cena e se posiciona um 

perante o outro, temos uma compreensão, portanto, da situação interativa explorada. É 

preciso ressaltar aqui, por sua vez, que esta situação é baseada em acontecimentos reais: 

moradores de rua são comumente vítimas fatais no nosso país, seja por falta de amparo 

social de órgãos responsabilizados, vítimas do próprio frio ou assassinados, muitas vezes, 

com bastante crueldade – o próprio “Vai fazer o quê?” retoma alguns dos assassinatos que 

alcançaram visibilidade midiática. Argumentamos que todos os anônimos participantes do 

quadro possuem algum conhecimento ou compartilham de determinados pressupostos sobre 

a população de rua, cuja presença, mesmo ignorada ou tomada como natural, ainda é 

notada. Para Goffman, “cada participante entra numa situação social carregando uma 

biografia já rica em interações passadas [...] da mesma maneira que vem com um grande 

número de pressupostos culturais que presume partilhados” (1999, p. 201). Portanto, é 

fundamental entender que os anônimos expostos no “Vai fazer o quê?” já possuem um 

conhecimento prévio de quem, para eles, é um morador de rua; assim como sua aparência e 

o que ele representa. 

O primeiro anônimo a intervir na cena é o designer D.C.4, que tenta dialogar com o 

trio que agride o ator no papel de morador de rua: “O cara não tem lugar para cair morto 

também não, irmão. Não bate no cara, não. [...] Com todo o respeito, meu irmão.” Em 

entrevista com Paglia, D.C. alegou ter visto na situação uma covardia: “[...] se eles querem 

                                                 
4 Optamos aqui por informar apenas as iniciais dos anônimos, por acreditarmos que a publicação do nome completo pode 

se tornar constrangedora, mesmo que eles tenham concordado em divulgá-lo ao programa. 
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ajudar ele [o morador de rua], procurem alguém que possa ajudar, leva ele para algum lugar 

e assim resolve mais fácil.” A segunda participante, a fotografa A. R., tenta dialogar de 

forma “pacífica” – como descreve Paglia – com os rapazes: “É tão melhor vocês pedirem 

um policial, uma coisa assim, para fazer isso. [...] Desculpa, acho que o problema é muito 

maior do que um mendigo. [...] eu não acho esse tipo de agressão bacana”. Enquanto ela 

conversa com um dos agressores, os outros continuam a ofender o ator, que permanece, na 

maior parte do tempo, em silêncio – mas em nenhum momento exibido pelo programa, 

A.R. parece dirigir sua fala à vítima, que está ali, na sua frente. Em entrevista, a fotógrafa 

comenta:  

Não, eu não gosto de ver uma pessoa nessa situação porque eu não gosto 

de ver nenhum ser humano nessa situação seja, na praça onde eu moro, 

seja em qualquer lugar. Eu não gosto. Isso me faz mal. Agora, eu acho que 

a solução não é expulsar desta forma. 

Enquanto A.R. tentava um diálogo calmo com o trio, um outra anônima, a jornalista 

L.L., se aproxima da cena, indignada: “A praça é sua?”, ela questiona. Um deles a 

responde: “Eu sou morador, a gente paga imposto e ele não paga” – a quem ela retruca: “O 

senhor e todo mundo”. A jornalista, por fim, pede para tirar uma foto dos três jovens 

agressores – fotografias, muitas vezes, ajudam na identificação de agressores em denúncias 

formais. Quando Ernesto Paglia chega com as câmeras, ela logo pede para que o repórter 

filme os agressores – após a cena ser revelada a L.L., ela descreve brevemente sua 

experiência: “Eles são muito agressivos, eu fiquei muito nervosa. [...] Achei muito 

desumano.” A encenação é retomada e a câmera flagra mais um interventor: o professor de 

biologia R.C. tenta dialogar com os três usando o argumento da civilidade – “Tem que dar 

uma limpa mesmo [se referindo à expulsão do morador de rua], minha preocupação é pegar 

mal para vocês”. Em entrevista a Paglia, ele se justifica: “Por mais que eu também estivesse 

com medo, por que eram três pessoas, me sinto na obrigação de pelo menos tentar 

amenizar”. Em outra montagem da cena, um jovem age em defesa do ator no papel de 

morador de rua: “Qual é o problema de vocês três com ele?”. O anônimo decide conversar 

com aquela vítima, longe dos agressores, e a oferece dinheiro para ir embora. Em outra 

retomada da cena, uma discussão intensa aconteceu entre o trio e uma anônima, a 

professora E.P., que, assim que viu a agressão, correu em defesa do morador de rua, 

ameaçando chamar a polícia. “Não vai bater nele, cara. O lugar dele é na praça, ele é 

mendigo”, ela diz. Os três tentam explicar que o indivíduo não pode ficar na praça; ela os 

responde: “Então você vai na delegacia e dá queixa. Não vai bater nele, não”. Um dos 

atores comenta que o Brasil está “assim porque o brasileiro está achando que lugar de 
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mendigo é na praça”. A professora, indignada, começa a chamar a atenção de outros na 

praça: “Vão bater no mendigo. Querem dar porrada!”. E assim acontece: um dos atores dá 

um empurrão no outro ator, que interpreta o morador de rua, deixando-o no chão. A reação 

da professora é de transtorno: “Deixa de ser mau, rapaz! Você não é dono da praça, rapaz! 

Polícia, socorro!”. Quando Paglia entra, E.P., ainda bastante apreensiva, começa a 

descrever o ocorrido antes mesmo de descobrir que era tudo uma encenação: 

[...] a violência, meu senhor, a violência. Que o mendigo não tenha que 

estar aqui, que tenha um lugar para o mendigo ir, que ele tenha que ser 

tratado como gente, ir pro abrigo... muito bem. Mas, três rapazes com esse 

corpo, do corpo dos meus filhos, vir bater no mendigo? Bater? Eu vou 

ficar omissa a isso? 

Mais uma vez, os atores voltam em cena; desta vez três homens notam a discussão 

na praça e, em um primeiro momento, passam reto. Só um dos atores empurra o suposto 

morador de rua, eles entram em sua defesa: “Tem um guarda municipal ali, cara”, diz um 

dos anônimos para os agressores. Paglia entra na cena para revelá-la e os pergunta: “Por 

que vocês fizeram isso [agir em defesa da vítima]?”. O taxista H.L. responde, hesitante:  

Na minha opinião, o rapaz ali já está com a vida... perdida, né? Aí, chegar 

três marmanjos para agredir [...] não dá pra aguentar. [...] O principal é 

que o mendigo também é um ser humano, tem coração, sente fome, sente 

dor, se sente humilhado. 

A produção do programa também entrevistou transeuntes que observaram e 

escutaram a situação, mas não interviram; a maioria apontou o medo de se implicar com os 

agressores e sofrer alguma violência. Ernesto Paglia, em seu papel de apresentador do 

programa, também emite percepções sobre a situação interativa, seja na narração do 

programa ou nas intervenções dos anônimos. O jornalista define o trio como barderneiros; 

sobre os anônimos, diz que os homens interventores “pensam muito antes de agir. [...] Já as 

mulheres parecem ir no impulso, com o sangue quente”. Em uma das entrevistas, Paglia 

afirma que acredita que os anônimos não precisam ser violentos para dialogar com o trio. 

2.1. Como os anônimos enquadram o conflito encenado e seus atores? 

Ao identificarmos a situação interativa inicial e os diferentes posicionamentos em 

que se inseriram seus participantes, desejamos compreender como os atores da cena e o 

conflito ali presente foi enquadrado ao longo do episódio do “Vai fazer o quê?”. Para tal, 

iremos observar principalmente a fala dos anônimos do quadro em dois momentos: 1) nas 

interações com os atores, no decorrer da cena; 2) nas entrevistas posteriores à cena, na 

presença visível das câmeras, com a interlocução direta com o repórter Ernesto Paglia, que 

revela a encenação ao participante. O conceito de enquadramento orienta a nossa análise: o 

termo é retirado da psicologia e apropriado por Gregory Bateson para compreender as 
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interações humanas e linguagem verbal. Para ele, cada mensagem trocada entre sujeitos 

possui uma dimensão metacomunicativa, carregada de pressupostos, significâncias, 

associações, normas e valores e quaisquer outros quadros de sentido – ou seja, “elementos 

que definem a própria relação estabelecida entre os falantes” (MENDONÇA e SIMÕES, 

2012, p. 188). Chamamos de enquadramento um conjunto de sentidos metacomunicativos 

convocados entre indivíduos em uma situação interativa. Ricardo Fabrino Mendonça e 

Paula Guimarães Simões (2012), apontam para duas formas de operacionalizar o 

enquadramento. A primeira é através de uma análise da situação interativa, baseada no 

footing de Goffman, em que se observa a forma como atores sociais convocam 

determinados enquadres ao se posicionar e agir dentro de uma situação interativa – de fato, 

ao observarmos o posicionamento e a elocução de um indivíduo dentro de uma situação, “é 

possível descrever o papel ou função de todos os vários membros do agrupamento social 

circundante a partir deste ponto de referência” (GOFFMAN, 2002, p.124-125). O segundo 

caminho operacional é o da análise do conteúdo discursivo, cujo foco está na organização 

da experiência a partir da linguagem – busca-se responder como, a partir de seus atos 

interdiscursivos, atores sociais mobilizam sentidos dentro das situações interativas. Afinal, 

“toda experiência é resultado de interação entre uma criatura viva e algum aspecto do 

mundo no qual ela vive” (DEWEY, 1980, p. 93) e a linguagem nos serve como um 

instrumento esclarecedor de “formular as coisas e para articular nossa experiência” (p. 11), 

ajudando-nos a compreender o que nos parece importante, valido, honroso. 

As entrevistas posteriores feitas por Ernesto Paglia com os anônimos se tornam, 

aqui, valiosas para nós, pois são nelas que estes indivíduos encontram uma oportunidade 

para descrever a experiência que tiveram – quando discursamos sobre o que nos foi vivido, 

“podemos observar que uma propriedade, mais do que outra, foi dominante, de maneira a 

caracterizar a experiência como um todo” (DEWEY, 1980, p. 90). Ou seja, conseguimos 

tirar mais conclusões acerca do que sentimos, do que passamos e do que nos foi 

compreendido ao criarmos uma narrativa posterior à experiência. Nosso objetivo, aqui, é 

identificar um nível metacomunicativo nas ações e proferimentos significativos dos sujeitos 

anônimos, através de uma análise de enquadramento que una as duas vertentes identificadas 

por Mendonça e Simões (2012): quais foram os quadros de sentido acionados por estes 

participantes acerca do conflito que enfrentavam? O que estava acontecendo ali, segundo 

os participantes? Como se posicionaram perante os atores? 
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Um dos enquadramentos mais frequentes nas interações se manifesta pelo medo da 

violência. Se temos consciência de que nossos corpos estão fisicamente vulneráveis às 

situações interativas com o mundo (GOFFMAN, 1999), o medo de se tornar também uma 

vítima da violência pode ser considerado um dos sentimentos que mais motivou os 

anônimos a interagir com cautela com o trio agressor – ou mesmo, não agir. Ao 

identificarem o poder físico dos agressores, alguns sujeitos se dirigem a eles mais com um 

pedido respeitoso para cessar a violência, do que uma ordem. Há um indício aqui, portanto, 

da legitimidade e temor da força física nas situações face-a-face cotidianas. Por outro lado, 

se o medo resulta em uma interação precavida, a covardia da agressão – três homens fortes 

contra um morador de rua praticamente indefeso – é uma força motora para a intervenção. 

Os pedidos por ajuda da professora E.P. – “[...] três rapazes com esse corpo [...] vir bater no 

mendigo? Eu vou ficar omissa a isso?” – a reação indignada da jornalista L.L. e o instinto 

protetor do taxista H.L. ao ver uma agressão física demonstram que suas ações decorreram 

do entendimento de que aquele conflito era desigual, assimétrico, injusto. Tanto o 

enquadramento dos agressores como violentos quanto o do falso morador de rua como 

vítima de uma covardia apontam para a fonte da inevitável ansiedade moral presente nos 

sujeitos ao lidarem com uma face, com um Outro (BAUMAN, 1978). 

Percebemos também, nas interações com o ator representando o morador de rua, um 

incômodo ou desconforto por parte dos anônimos em lidar e interagir diretamente com sua 

presença. Muitos, mesmo defendendo a dignidade daquele sujeito, não dialogaram 

diretamente com ele. Esse aparente incômodo não é problematizado pelo programa, esse 

sentimento nos aponta para uma reflexão sobre uma estrutura social maior, sobre a qual 

vivemos: nós interagimos diariamente com moradores de rua, mas, ao mesmo tempo, 

ignoramos involuntariamente sua presença (MATTOS e FERREIRA, 2004). A cena 

montada pelo “Vai fazer o quê?” expõe os anônimos a esse incômodo, de alguma forma, 

“adormecido” na vida de muitos: o que fazer com a população em situação de rua? Nas 

interações dos anônimos, notamos que, muitas vezes, a responsabilidade do “trato” ou 

“cuidado” é atribuída a órgãos exteriores à situação interativa: “[...] leva ele para algum 

lugar e assim resolve mais fácil” – D.C. – “É melhor vocês pedirem um policial [...] – A.R. 

– “Então vai na delegacia e dá queixa” – E.P. – “Tem um guarda municipal ali, cara”. Este 

enquadramento, de alguma forma, deslegitima a ação violenta do trio agressor. Ao mesmo 

tempo, ele pode sugerir outro sentido nocivo: o de que é preciso remover as pessoas da rua 

mais por conta do mal-estar que elas causam, do que por uma preocupação em as ver em 
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melhores condições. O que parece acontecer, nestes casos, é a busca do alívio da ansiedade 

do eu moral nestes sujeitos: ao adotarmos uma orientação normativa sobre a nossa ação 

para o Outro, ou seja, ao seguirmos o que entendemos como uma convenção social, nossa 

ação se reflete mais no que é certo ou errado segundo uma coletividade – dando-nos alguma 

segurança em nossas consciências – e menos na avaliação moral, insegura e incerta, sobre o 

que é “bom” ou “ruim” para o Outro, o que podemos fazer por ele (BAUMAN, 1978). 

Se, algumas vezes, os anônimos demonstravam entender que a vida em situação de 

rua é complexa, em que a rua se torna a “casa” – “[...] acho que o problema é muito maior 

do que um mendigo” (A.R.), “O lugar dele é na praça, ele é mendigo!” (E.P.), “[...] 

mendigo também é um ser humano, tem coração, sente forme, sente dor e se sente 

humilhado” (H.L) – em outros momentos, acabaram endossando, intencionalmente ou não, 

um discurso higienista – “Tem que dar uma limpa mesmo, minha preocupação é pegar mal 

para vocês” (R.C.), “Não, eu não gosto de ver uma pessoa nessa situação porque eu não 

gosto de ver nenhum ser humano nessa situação [...]. Isso me faz mal.” (A.R.), “O certo é o 

seguinte: tirar mendigo e colocar no lugar certo” (M.V., dona de casa). Esse possível mal-

estar social latente pode ser justificado principalmente pela constante representação 

pejorativa e hegemônica dos moradores de rua como indivíduos vagabundos – sem 

dignidade oferecida pelo trabalho e contribuição social – loucos – pessoas fora da situação 

de normalidade – coitados, sujos ou perigosos (MATTOS e FERREIRA, 2004). Essa 

violência simbólica contra estas pessoas pode legitimar “a ocorrência de violência física, 

que pode chegar ao extremo da eliminação física” (2004, p. 51). O psicanalista Christian 

Dunker (2015), ao abordar o fenômeno social que denomina de lógica do condomínio, alega 

que é por conta “da insegurança, do estranhamento e de seus consequentes juízos de 

diferença que se formam muros, arenas e jardins, espaços protegidos no interior dos quais o 

conflito pode ser administrado” (p. 56) – para ele, o mal-estar da sociedade moderna se 

transforma em determinação para segregar. O isolamento também é abordado por Bauman 

(1997): segundo o autor, trata-se de um dos efeitos de quando tentamos nos proteger dos 

constrangimentos morais e das situações em que a nossa condição moral sobre o Outro nos 

torna inseguros, incertos e expostos – somos inevitavelmente responsáveis pelo Outro. 

Percebemos, a partir destes enquadramentos evidenciados, na situação interativa e 

nos comentários e narração de Paglia, uma lacuna na construção do  “Vai fazer o quê?”. 

Não houve, em nenhum momento do programa, uma voz para apontar para a estrutura 

social de desigualdade, que explica em grande parte a condição social e as relações entre a 
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população em situação de rua com a população que não se encontra neste estado. Esta 

lacuna de sentido, invisível, opaca, latente nas interações expostas pelo programa, poderia 

explicar tanto os enquadramentos expostos quanto garantiriam uma melhor representação 

na mediação da realidade de um Outro – o sujeito em situação de rua. Quando não se 

explica a origem desse dano, da injustiça, não se problematiza a situação encenada, não há 

muita possibilidade de um debate responsável, de uma mudança do regime de visibilidade 

midiática de um grupo oprimido que o ofereça alguma oportunidade de emancipação social. 

A seguir, retomamos a discussão sobre os desafios morais enfrentados pelo “Vai fazer o 

quê?” – o quadro consegue, de fato, contribuir de alguma forma para uma melhor relação de 

um Nós com um Outro? 

3. Os desafios morais enfrentados pelo “Vai fazer o quê”? 

Como podemos compreender a inserção do papel midiático e moral adotado 

pelo”Vai fazer o quê?”, a partir do episódio sobre a violência contra a população de rua? 

Como a TV enfrenta esse desafio moral de tratar de um Outro injustiçado? Há, de fato, uma 

mediação responsável sobre a situação do Outro oprimido? Segundo Peter Dahlgren (1995), 

a televisão e seus produtos precisam ser entendidos por um prisma, em três lados: como 

indústria, como conjunto de textos audiovisuais e como experiência sociocultural. A nossa 

análise de enquadramento buscou evidenciar os sentidos expostos pelo programa em sua 

textualidade televisual, e para entender como o “Vai fazer o quê?” como um produto 

midiático em seu papel moral, é preciso olhar para o contexto sociocultural e 

mercadológico em que se insere. Segundo o comentarista de televisão Sérgio Santos5, o 

quadro veio em um momento em que o Fantástico precisava de conteúdo que despertasse 

atenção do público – o programa, em 2013, passou por diversas reformulações em seu 

formato, tentando aliviar a queda de audiência6. É neste cenário de instabilidade na 

audiência que entra o “Vai fazer o quê?” e a participação do jornalista Enerto Paglia, 

repórter da TV Globo há 36 anos. O apresentador, em entrevista ao Jornal Estado de S. 

Paulo, disse que hesitou ao receber o convite para comandar o quadro do Fantástico, pela 

dúvida se aquele quadro era, de fato, um “bom” jornalismo – mas aceitou quando percebeu 

que daria “a oportunidade de jogar holofotes sobre situações que nunca frequentam as 

                                                 
5 SANTOS, Sérgio. Fantástico acerta com a estreia do quadro “Vai fazer o quê?”. De olho nos detalhes, 5 de agosto de 

2013. Acesso em: 14 de julho de 2015. Disponível em: http://zamenza.blogspot.com.br/2013/08/fantastico-acerta-com-

estreia-do-quadro.html  
6 Audiência do Fantástico não sobe e Globo já pensa em reformulação. Leo Dias, 31 de outubro de 2013. Acesso em: 14 

de julho de 2016. Disponível em: http://blogs.odia.ig.com.br/leodias/2013/10/31/nem-renata-vasconcellos-salva-

audiencia-do-fantastico-nao-sobe-e-globo-ja-pensa-em-reformulacao/  

http://zamenza.blogspot.com.br/2013/08/fantastico-acerta-com-estreia-do-quadro.html
http://zamenza.blogspot.com.br/2013/08/fantastico-acerta-com-estreia-do-quadro.html
http://blogs.odia.ig.com.br/leodias/2013/10/31/nem-renata-vasconcellos-salva-audiencia-do-fantastico-nao-sobe-e-globo-ja-pensa-em-reformulacao/
http://blogs.odia.ig.com.br/leodias/2013/10/31/nem-renata-vasconcellos-salva-audiencia-do-fantastico-nao-sobe-e-globo-ja-pensa-em-reformulacao/
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primeiras páginas de jornais”7. Segundo o Portal O Planeta TV, a intenção do “Vai fazer o 

quê?” é de “criar debate, despertar cidania e abrir espaço para as tenções do cotidiano, 

violência e injustiça” 

O “Vai fazer o quê?” é um produto que segue as estratégias do infotainment – 

tratam-se das táticas que buscam a maior atenção e adesão do espectador, resultantes de 

condições e necessidades econômicas das cooporações de mídia, expectativas, crenças e 

interesses dos profissionais envolvidos no sistema de produção televisiva (GOMES, 2009). 

O prazer – não visto aqui como algo negativo – é, de fato, uma característica importante da 

experiência sociocultural da TV (DAHLGREN, 1995). Por sua vez, pelo o que observamos 

a partir da construção do episódio sobre violência contra moradores de rua do “Vai fazer o 

quê?” é que o seu papel em mudar um regime de visibilidade ou oferecer o estímulo 

midiático para a emancipação moral de algum grupo é limitado. O programa não conseguiu, 

no episódio selecionado para esta análise, “criar um debate” sobre a vida, a subalternidade e 

a opressão sofrida pelos moradores de rua. Ao contrário, o prazer do entretenimento parece 

vir do nosso contato com o conflito, parte encenado e parte real, que atinge-nos e nos 

emociona, mas, como mediado e televisionado, apresenta-se seguro – pela televisão, não 

sofremos da mesma angústia que temos ao enfrentar o Outro face-a-face (SILVERSTONE, 

2002). Por sua vez, enquanto o programa não consegue fazer uma mediação com uma 

distância apropriada, conservando a responsabilidade moral sobre o Outro 

(SILVERSTONE, 2002), ele oferece alguma oportunidade e porosidade para que diferentes 

públicos discutam tanto o problema social retratado – a agressão e exclusão de pessoas em 

situação de rua – quanto o papel ético e moral do próprio reality, que, através de um 

“experimento” questionável, media a violência de um Outro, o morador de rua, cuja 

visibilidade midiática é normalmente pejorativa, ideológica, com efeitos nocivos no 

cotidiano (MATTOS e FERREIRA, 2004). Portanto, sendo críticos em relação às 

mediações que nos são apresentadas – por que um morador de rua precisa ser representado 

como alguém sujo, se a maioria, de fato, mantém sua higiene? – e ao próprio papel da 

mídia, é que podemos lutar por uma maior emancipação moral e ética de grupos oprimidos 

em nossas soiedades midiáticas, conservando uma responsabilidade moral sobre o Outro 

em nossas vidas cotidianas (SILVERSTONE, 2002). Dahlgren (1995), ao relacionar o papel 

da mídia com a esfera pública, aponta para dois domínios midiáticos que fomentam a 

                                                 
7 PADIGLIONE, Cristina. Racismo abre nova temporada do “Vai fazer o quê?”. Yahoo Notícias, 19 de junho de 2015. 

Acesso em 14 de julho de 2016. Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/racismo-abre-nova-temporada-vai-fazer-

qu%C3%AA-130000506.html  

https://br.noticias.yahoo.com/racismo-abre-nova-temporada-vai-fazer-qu%C3%AA-130000506.html
https://br.noticias.yahoo.com/racismo-abre-nova-temporada-vai-fazer-qu%C3%AA-130000506.html
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deliberação: o do senso comum, representado pelas grandes mídias coorporativas que, 

normalmente, se dirigem “a todos os cidadãos em sua identidade comum como membros de 

entidades sociopolíticas” (p. 156); e o domínio do advocacy, representado pelas mídias 

cívicas, de organizações políticas minoritárias e de movimentos sociais, um lugar paar o 

debate de grupos oprimidos formular suas questões e identidades. A pressão e as forças 

dentro deste segundo domínio, do advocacy, e sua interface com as mídias coorporativas 

poderiam, segundo Dahlgren, tornar nossa esfera pública mais democrática. Acreditamos 

que o “Vai fazer o quê?” alcançaria uma melhor mediação da realidade das pessoas em 

situação de rua ao convocar alguma voz que apontasse para as opressões e justificasse as 

condições vividas por estes sujeitos: um advocacy, um especialista ou, idealmente, alguém 

que tenha passado por ou que ainda viva em situação se rua – afinal, ninguém melhor para 

falar sobre o Outro do que ele próprio.  

Considerações finais 

O objetivo deste artigo foi evidenciar os desafios morais que um programa de reality 

TV – o “Vai fazer o quê?” – enfrenta a partir do momento que decide mediar determinados 

conflitos morais sobre minorias políticas, problematizando e representando a situação 

sofrida pelo o Outro. Para tal, inicialmente, analisamos a situação interativa e os 

enquadramentos acionados dentro de um episódio do “Vai fazer o quê?”, na tentativa de 

compreender quais quadros de sentido sobre a população em situação de rua são evocados e 

qual o posicionamento é adotado pelo próprio programa. Evidenciamos que o medo do 

agressor e, ao mesmo tempo, a covardia contra o agredido são respectivamente uma força 

paralisante e uma motivação para a intervenção em situações de agressão. Percebemos 

também que quando anônimos atribuíam a responsabilidade do cuidado das pessoas em 

situação de rua a determinadas instituições, eles poderiam estar, conscientemente ou não, 

fugindo do peso da responsabilidade moral que sentem perante esse Outro. Por fim, a partir 

da nossa análise de enquadramento do episódio, retornamos aos desafios morais 

enfrentados pelo “Vai fazer o quê?”: ele consegue representar os moradores de rua, ética e 

moralmente, e problematizar a vida desses sujeitos através do reality? Entendemos que a 

mediação do programa sobre o Outro é moralmente limitada – o prazer do entretenimento 

parece vir mais da emoção segura e mediada do conflito encenado, dos heróis anônimos, do 

que, de fato, de uma representação responsável sobre o Outro. Não se problematiza a 

invisibilidade social, a pobreza e opressão sofrida pelos brasileiros que vivem em situação 

de rua. Por sua vez, acreditamos que há, de alguma forma, um ganho: o quadro pode, ao 
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menos, incitar alguma discussão entre diferentes atores e grupos sociais, tanto sobre a 

condição dos que estão na rua, quanto sobre o papel moral da mídia. 
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