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Resumo  

 

O artigo examina, na perspectiva de uma semiótica discursiva de inspiração europeia, os 

programas de auditório Caldeirão do Huck, Encontro com Fátima Bernardes e Amor & 

Sexo, todos exibidos pela Rede Globo de Televisão (RGT), investigando a função que o 

tom adotado por diferentes produtos televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os 

programas de auditório –, exerce no processo de constituição identitária da programação 

de uma emissora de televisão. Os resultados sugerem que a escolha estratégica da RGT 

de enfatizar tons de delicadeza/moderação/sutileza, poderia indicar que a emissora, de 

forma geral, promove rupturas com o modelo mais geral de texto dos programas de 

auditório, que geralmente priorizam tons de popularização e trivialidade. O 

amortecimento de exageros e abusos, nesse sentido, livraria a programação da emissora 

de rotulagens de vulgaridade, baixaria e zombaria. 
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Considerações introdutórias 

Neste trabalho, objetiva-se investigar a função que tom adotado por diferentes produtos 

televisuais pertencentes a um mesmo subgênero – os programas de auditório –, exerce no 

processo de constituição identitária de uma emissora de televisão. O presente estudo faz 

parte da tese que desenvolvo sobre a incidência do tom na produção televisual, na qual 

acolho a concepção de que o tom adotado pelos programas faz parte da construção da 

identidade desses produtos televisuais. Mas, mais do que isso, que a reiteração de 

determinados tons ao longo da exibição dos mais variados programas acaba por 
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2 Doutoranda e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora na Universidade 

Feevale, email: adrianasturmer@feevale.br 
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converter-se em componente da identidade da programação como um todo e, por 

consequência, integra a identidade da própria emissora, como empresa.  

Conforme já se evidenciou em outro artigo (STURMER, 2016), é, evidentemente, 

impossível limitar a análise da identidade de uma empresa de televisão somente à sua 

programação ou a um tipo de programa apenas, porque muitos outros elementos 

constituem sua identidade como organização. É inegável, contudo, que as variadas 

escolhas relativas aos seus programas e à sua programação compõem uma parte 

importante dessa identidade e, assim, merecem ser analisadas como distintivas em relação 

às demais emissoras. E o tom, ou a combinatória tonal adotada pelas produções é, antes 

de tudo, o resultado das escolhas de seus realizadores – das escolhas estratégicas da 

emissora, portanto.  

Essas escolhas decorrem de uma conjuntura em que, como qualquer outro tipo de 

organização privada, uma empresa de televisão depende da aceitação do público, ou seja, 

de sua atenção, interesse, reconhecimento e fidelidade: a sobrevivência como organização 

que visa ao lucro está intimamente relacionada aos recursos que utiliza para interpelar os 

telespectadores, com vistas a fazê-los participar do jogo comunicativo que propõe. 

Ocorre que, para que possa interpelar esses sujeitos, uma emissora precisa, antes de mais 

nada, constituir-se como sujeito, dotando-se de uma identidade, de uma marca e, por 

consequência, de uma imagem; precisa, portanto, construir-se discursiva e 

estrategicamente como enunciadora, manifestando-se de maneira sedutora, mas também 

coerente.  

Aqui se compreende que os programas televisuais manifestam-se sob a forma de textos, 

produtos da relação contraída entre conteúdo e expressão, independentemente das 

linguagens convocadas para sua manifestação.  Nesse sentido, o trabalho alicerça-se nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica de inspiração europeia, que está 

fortemente enraizada nos estudos desenvolvidos pelo filósofo e linguista dinamarquês 

Louis Hjelmslev, responsável pela proposição de uma teoria geral da significação, cujo 

objeto de estudo é o texto em quaisquer linguagens em que se manifeste e cujo intento 

maior é a indicação de um procedimento que permita seu reconhecimento e sua descrição 

não contraditória, exaustiva e tão simples quanto possível (HJELMSLEV, 2009, p. 11). 
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Tonalização na construção da identidade dos programas e da programação 

Em perfeita sintonia com os postulados hjelmslevianos, a proposta greimasiana centra sua 

atenção na análise da narratividade. Greimas (1979) acredita na existência de 

regularidades na maneira como os homens organizam o conteúdo do que dizem em 

qualquer linguagem, ou seja, na existência de estruturas profundas, de caráter sintático-

semântico, estruturadoras do conteúdo de tudo que o homem diz, independentemente 

da(s) linguagem(ns) em que se expressa.  

A narratividade é, assim, concebida como um percurso gerativo de sentido composto por 

três instâncias com níveis de profundidade desigual que dispõem, cada uma delas, de uma 

gramática própria, cujos componentes são a sintática e a semântica: (a) a estrutura 

fundamental, mais simples e abstrata, de caráter universal, que é comum a todos os 

homens e constrói-se por oposições semânticas mínimas; (b) a estrutura narrativa, de 

caráter cultural e ideológico, que recupera a instância anterior e a enriquece com a 

inserção de sujeitos e objetos de valor, que podem variar de uma sociedade para a outra; 

(c) a estrutura discursiva, mais evidente e superficial, que está ligada à enunciação e aos 

interesses do enunciador, constituindo-se em seu espaço de atuação, o que não o isenta 

de submeter-se às regras do sistema. 

A instância mais superficial do percurso de geração de sentido é, portanto, a estrutura 

discursiva; ela refere-se ao modo de contar a narrativa, sendo do domínio da enunciação. 

Segundo Greimas e Courtès (1979, p. 165), as estruturas discursivas “organizam, a partir 

da enunciação, a colocação em discurso (ou discursivização) das estruturas narrativas”. 

Para dar conta dos propósitos do enunciador, o nível discursivo dispõe de dispositivos de 

ordem semântica – tematização e figurativização – e sintática – actorialização, 

temporalização, espacialização e tonalização – que permitem que ele selecione e 

combine, dentre as virtuais possibilidades, os procedimentos discursivos que julgar 

convenientes.   

O dispositivo de tonalização, citado acima junto aos demais dispositivos, não foi 

originalmente apresentado por Greimas, mas sim proposto por Elizabeth Bastos Duarte 

(2004). A tonalização do discurso é, segundo a pesquisadora, responsável pela oferta, ao 
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enunciatário, de indicações quanto à sua forma de interação com o discurso proposto. Ou 

seja, o processo de tonalização tem por objetivo a definição de um tipo específico de 

ponto de vista, a partir do qual sua narrativa quer ser reconhecida. O tom principal 

conferido a um texto televisual manifesta-se, assim, “nas indicações que fornece ao 

enunciatário, interpelando-o, dizendo sobre a forma de tratamento do tema, de 

configurações dos atores discursivos e/ou das ações por eles desempenhadas” (DUARTE, 

2015, 23-24).  

Alguns estudiosos de televisão, tais como Jost (1999, 2010), Floriano (2006), Gomes 

(2006) e Martín-Barbero (2001), referem-se ao tom, falam de suas funções, ainda que não 

precisem seu conceito. Floriano (2006) menciona que os profissionais do meio televisivo 

utilizam o termo tom para se referirem a uma característica essencial dos programas 

televisuais. Para ele, o tom tem a ver com um estilo particular, com as ferramentas 

genéricas aplicadas por um programa e com as óticas por ele adotadas (FLORIANO, 

2006).  

O pesquisador enfatiza ainda que, para dar corpo a uma produção televisual, os tons 

podem combinar-se entre si, sendo fundamental que a combinatória tonal se articule 

harmonicamente com os temas, com os componentes narrativos e com suas características 

de formato de uma produção. Destaca, ainda, que o primeiro capítulo, ou a primeira 

emissão de um programa, deve evidenciar de pronto e eficazmente as escolhas tonais que 

presidirão a obra (FLORIANO, 2006).  

O estudioso francês François Jost, especialista em televisão, acredita que o tom seja um 

elemento muito relevante nas produções televisuais. Segundo ele, além de outras funções, 

o tom indica o que o receptor deve esperar da produção: “se haverá risos e lágrimas, 

surpresas, revelação de segredos ou da verdade” (JOST, 1999, p. 28, tradução livre). 

Aliás, na perspectiva de Jost (1999), o tom é uma das dimensões constitutivas da marca 

de uma emissora, podendo, por exemplo, distinguir as ficções produzidas pelos diferentes 

canais: 

Todos eles têm séries policiais e muitas contam a mesma história: isso que prende 

os telespectadores a essa ou àquela série decorre do mesmo processo: ama-se o 

humor do Dr. House, a gentileza dos personagens de PJ ou o cinismo do inspetor 

Rovère, no Boulevard du Palais (JOST, 2007, p. 66).  
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Uma outra abordagem, que reitera as proposições de Jost sobre o direcionamento do tom 

ao receptor, advém dos estudos realizados por Gomes (2006), ao construir a definição de 

modo de endereçamento. Esse conceito diz respeito, de forma geral, a uma forma de dizer 

específica que reflete o direcionamento de um programa para o seu receptor, 

estabelecendo uma relação de interdependência entre emissores e receptores na 

construção do sentido de um produto televisivo. Em outros termos, refere-se “ao modo 

como um determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da construção de 

um estilo, que o identifica e o diferencia dos demais” (GOMES, 2006, p. 111). Na 

perspectiva de Gomes (2006), a noção de tom está relacionada, portanto, a atributos 

distintivos de um programa e à função que tais atributos exercem no estabelecimento de 

relações com a audiência. 

Mas, se é verdade que uma determinada combinatória tonal pode ter valor distintivo entre 

subgêneros e formatos de programas, a reiteração de determinados traços ao longo da 

programação de uma emissora pode assumir uma função unificadora, por meio da 

neutralização das diferenças existentes entre os diversos programas, para submetê-los a 

uma espécie de denominador comum, capaz de permitir sua integração à programação 

como um todo. Nesse sentido, funciona como traço distintivo entre a produção de 

diferentes emissoras (DUARTE, 2013, p. 10). 

A atribuição de tons aos programas faz parte, assim, do trabalho discursivo permanente 

que as emissoras de televisão empreendem na construção e manutenção de uma 

identidade que as diferencie das concorrentes, fazendo escolhas, por exemplo, de 

programas e de programação, bem como de formas de abordagem de certos temas, 

construindo “uma imagem de seus valores, de seu ethos” (JOST, 2007, p. 53). Essas 

deliberações estratégicas incidem sobre a seleção dos mecanismos expressivos que as 

manifestam, de tal forma que “assistir ao mesmo programa em duas emissoras diferentes 

não tem o mesmo sentido” (JOST, 2007, p. 91). 

Dentre outras estratégias, as emissoras de televisão procuram atrelar a sua imagem à 

noção de qualidade. Segundo Machado (2005), o termo qualidade traduziria a capacidade 

de utilizar bem os recursos expressivos desse meio de comunicação. Entendida de forma 

mais ampla, a qualidade em televisão estaria relacionada com a realização de produtos 

televisuais que respondam com os atributos necessários para a sua inserção na grade de 
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programação. Mais do que isso, com a capacidade de “dotar de identidade todos os 

produtos realizados pela emissora” (DUARTE, 2013, p. 333), de tal forma que os 

telespectadores reconheçam o canal em que seu aparelho está sintonizado, mesmo que ele 

não exiba a sua marca, por meio até mesmo de uma pequena amostragem de sua 

programação, pela qual podem apreender determinados tons. 

A tonalização do discurso é um dispositivo que perpassa os demais – tematização, 

figurativização, actorialização, espacialização e temporalização –, com vistas à 

interpelação dos receptores. Os tons e/ou combinatórias tonais manifestam-se na relação 

estabelecida entre as diferentes linguagens sonoras e visuais empregadas na textualização 

dos produtos televisuais (DUARTE, 2014b). Eles podem expressar-se de forma 

dissipada/difusa ou concentrada via atores, figurino, interpretação, encenação, 

harmonização de cores, gestos, expressão corporal, fala, cenários, trilhas sonoras e/ou 

apresentações musicais, ruídos, movimentos de câmeras e edição. Sem a pretensão de 

esgotamento, pode-se citar uma breve exemplificação de diferentes categorias e tons 

(DUARTE, 2005, 2015a): andamento: lentidão vs ligeireza/rapidez; atitude: suavidade 

vs rispidez; comportamento: moderação vs exagero; espessura: superficialidade vs 

profundidade; tratamento: espontaneidade vs convencionalidade; posição: distância vs 

proximidade; rigidez: flexibilidade vs inflexibilidade; tratamento: formalidade vs 

informalidade; volume: leveza vs peso, etc.. 

A proposição de um tom e/ou combinatória tonal orienta-se pela tentativa de 

harmonização entre o subgênero do programa – por exemplo, telejornal, novela, etc. –, o 

tema da emissão, o público a que se destina, e o tipo de interação que se pretende manter 

com o telespectador. Nessa perspectiva, os tons, ao se combinarem entre si para dar corpo 

a um determinado programa televisual, operam sobre um fundo comum de discursos que 

compõem o paradigma do subgênero em que ele se insere. Em determinados subgêneros, 

como os telejornais, a combinatória tonal que lhes confere identidade pode ser manifesta 

por mecanismos de expressão como a gravação ao vivo, a transmissão direta, em tempo 

real e simultâneo ao do acontecimento, que funcionam como estratégias de garantia da 

credibilidade desse tipo de discurso: “daí toda uma tradição e cuidado que passam pela 

configuração do cenário, pela escolha dos apresentadores ou âncoras, pela reiteração de 

posturas e comportamentos” (DUARTE, 2014b, p. 64). Os programas de auditório, foco 

deste estudo, também pressupõem determinados tons, geralmente combinados a um tom 
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principal, de leveza, visto que tais produtos televisuais visam ao entretenimento do 

telespectador.  

Programas de auditório  

As motivações que parecem levar as emissoras a investirem neste tipo de produto 

televisual podem ser de diversas ordens. Na tese que desenvolvo, levantei algumas dessas 

razões: - os programas de auditório têm custos mais baixos se comparados àqueles 

investidos na realização de programas de outros subgêneros; - os programas de auditório 

são altamente rentáveis, figurando entre os subgêneros que atraem maior volume de 

investimento por parte dos anunciantes. A esse respeito, cabe mencionar que, segundo o 

Estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016 (2017), realizado pela Kantar Ibope Mídia, os 

programas jornalísticos, as telenovelas e os programas de auditório aumentaram sua 

representatividade na TV aberta em 2016, passando a concentrar, juntos, 65% de verba 

de mídia destinada à televisão, contra 61% em 2015; - os programas de auditório, além 

disso, acomodam facilmente a exibição de merchandisings de todos os tipos, abrindo 

espaços para a apresentação de textos comerciais ou institucionais, anunciando não só 

marcas, produtos ou serviços externos ao meio, como promovendo a própria emissora, 

seus produtos e profissionais. Também segundo o Estudo Retrospectiva & Perspectivas 

2016 (2017), os investimentos em merchandising na televisão cresceram 14,5% entre 

2015 e 2016, e os programas de auditório receberam o maior volume de recursos, 

concentrando 58% de toda a verba destinada a esse tipo de ação comercial, seguidos dos 

reality shows e dos programas classificados como femininos, que, juntos, receberam 

apenas 24% dessa verba; - os programas de auditório, fundados na oralidade, possibilitam 

um ritmo mais veloz de produção, podendo inclusive ser gravados em tempo real e 

transmitidos diretamente;  - os programas de auditório são bastante flexíveis no que 

concerne às suas possíveis formas de periodização, podendo ser apresentados 

diariamente, semanalmente, por temporadas, ou outras; - os programas de auditório têm 

bastante flexibilidade e podem renovar-se com facilidade, visto que os quadros que os 

compõem podem ser alterados ou suprimidos em favor de uma nova atração, sem com 

isso perder sua identidade; - os programas de auditório são produtos, dentre os ofertados 

pela televisão, que, historicamente, estão entre os que obtêm maior audiência; - os 

programas de auditório, quando bem-sucedidos em termos de audiência, garantem uma 

certa estabilidade na programação de uma emissora, que passa a exibir um mesmo 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

produto, em dia(s) e horário definidos, por anos a fio. Nesse sentido, tais programas se 

encaixam perfeitamente em um modo de funcionamento específico do meio televisão, 

que considera as características do público disponível nos diferentes horários e dias da 

semana para selecionar, distribuir e combinar seus programas na grade de programação. 

Não é por acaso que, em 2016, as quatro principais emissoras de televisão brasileiras – 

RGT, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Record e Band – veicularam um total de 33 

programas de auditório, dentre os quais doze fizeram parte da programação da RGT; onze 

fizeram parte da programação do SBT; oito fizeram parte da programação da Record; e 

dois fizeram parte da programação da Band. 

Do ponto de vista genérico, os programas de auditório reúnem algumas características 

que permitem identificá-los de pronto enquanto formato, tais como: a presença de um ou 

mais apresentadores, participantes fixos, convidados e, obrigatoriamente, plateia; a 

possibilidade de apresentação de diferentes quadros; e a ocupação de parte do texto do 

programa com merchandisings de diferentes tipos.  

Os tons ou combinatórias tonais pressupostos pelo subgênero programa de auditório estão 

ligados aos objetivos desse tipo de produto. Como os programas de auditório visam ao 

entretenimento do telespectador, há um tom geral presente em todos os programas desse 

subgênero, que, conforme já mencionado, é o de leveza, normalmente combinado a outros 

tons compatíveis – estabelecendo a singularidade do programa –, como informalidade, 

descontração, popularização, trivialidade, ridicularização, moralização, 

pedagogismo/presunção, dentre outros.  

Análise dos programas  

Dada a importância do subgênero programa de auditório para as emissoras – inclusive 

para a maior e mais importante emissora do país, a RGT –, cabe analisar alguns desses 

produtos, com vistas a identificar as formas privilegiadas de endereçamento e 

interpelação dos telespectadores adotadas pelos programas, verificando, ao mesmo 

tempo, se eles partilham traços em comum que caracterizariam a produção da emissora, 

fazendo parte, portanto, da construção de sua identidade.  
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Em outros estudos (STÜRMER, 2015; STÜRMER, 2016), já realizei análises 

comparativas entre os programas Encontro com Fátima Bernardes e Amor & Sexo. Neste 

artigo, retomo esses resultados, de forma a confrontá-los com análises mais recentes, do 

programa Caldeirão do Huck3. A análise semiótica realizada compreende os níveis 

discursivo e expressivo desses produtos como um todo, sem enfatizar uma ou outra 

emissão. A verificação das combinatórias tonais adotadas pelos programas é realizada a 

partir do exame dos dispositivos de tematização, figurativização, actorialização, 

espacialização e temporalização, uma vez que os procedimentos de tonalização 

perpassam a atualização desses dispositivos.  

O Caldeirão do Huck é apresentado aos sábados à tarde. Seu público-alvo é composto 

por telespectadores adultos que se identificam com os anseios dos participantes dos 

quadros da produção, sentem prazer e se emocionam ao verem pessoas humildes 

realizarem seus sonhos. Luciano Huck, graduado em Direito, produtor de filmes, ator e 

mantenedor da ONG Instituto Criar de TV e Cinema, é o apresentador do programa, que 

também conta com participantes fixos, convidados e plateia, composta por cerca de 400 

pessoas.  

O Encontro com Fátima Bernardes é apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira pela 

manhã. Seu público alvo é composto por telespectadores adultos disponíveis durante o 

horário da manhã, especialmente mulheres e aposentados. Fátima Bernardes, jornalista e 

ex-âncora do Jornal Nacional, é a apresentadora do programa, que ainda conta com 

participantes fixos, participantes assíduos, convidados e plateia, composta por cerca de 

60 pessoas.   

O Amor & Sexo é apresentado por temporadas, aos sábados à noite. Seu público alvo é 

composto por pessoas adultas interessadas na discussão bem-humorada de questões 

afetivas e sexuais. Fernanda Lima, jornalista, modelo e atriz, é a apresentadora do Amor 

& Sexo, que também conta com participantes fixos, convidados e plateia, composta por 

cerca de 400 pessoas.  

                                                 
3 Até o final do desenvolvimento da tese, ainda outros dois programas da RGT farão parte da análise: 

Domingão do Faustão e Conversa com Bial. Planeja-se, ainda, comparar os resultados obtidos com o exame 

dos programas da RGT a análises de programas do SBT, embora esses últimos dados devam ser utilizados 

apenas como contraponto aos resultados obtidos na análise dos produtos da RGT.   
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Uma análise preliminar dos três programas do ponto de vista discursivo e expressivo 

permite dizer que, quanto à: (a) tematização: Caldeirão do Huck aborda temáticas da 

ordem da superação de dificuldades e da realização de sonhos, enquanto Encontro com 

Fátima Bernardes trata de temáticas da ordem das relações familiares, profissionais e 

afetivas e Amor & Sexo aborda temáticas da ordem das relações amorosas e sexuais; (b) 

figurativização: no Caldeirão do Huck, os temas são configurados a partir de 

competições, mas também a partir de intervenções realizadas pelo programa em 

determinada situação, auxiliando em sua resolução. Já os temas abordados no Encontro 

são configurados a partir de relatos e análises feitas pelos convidados e participantes da 

plateia, pareceres de especialistas e reportagens e, em Amor & Sexo, os temas são 

configurados a partir de brincadeiras e jogos, depoimentos e análises feitas pelos 

convidados e participantes fixos e pareceres de especialistas; (c) actorialização: no 

Caldeirão, o apresentador veste-se informalmente, interagindo com familiaridade frente 

aos participantes dos quadros e demonstrando polidez e empatia frente às situações por 

eles apresentadas, enquanto no Encontro, a apresentadora mostra-se alegre, com 

movimentação, postura corporal e gestos moderados, penteado impecável, roupas 

elegantes e correto uso de linguagem verbal. O figurino é composto por vestidos, calças 

e blusas coloridas, estampas e acessórios casuais. Os participantes fixos e assíduos 

demonstram, igualmente, cuidado com sua aparência, expressão corporal e expressão 

verbal, mesmo nos momentos das brincadeiras. No Amor & Sexo, o figurino da 

apresentadora apresenta trajes sensuais, colados ao corpo e decotados, porém nunca 

vulgares. Muitas vezes, babados, capas ou ilustrações conferem uma pitada de humor ao 

visual. Os convidados e participantes fixos fazem declarações picantes e ousadas, 

revelando suas fantasias ou participando de brincadeiras, porém sem apelo a grosserias; 

(d) temporalização: no Encontro e no Caldeirão, o horário de exibição dos programas 

interfere na escolha e no tratamento das temáticas, voltando-as a uma abordagem mais 

familiar ou profissional, bem como no comportamento moderado e no visual discreto e 

casual dos participantes. No Amor & Sexo, o horário de exibição do programa possibilita 

uma discussão bem-humorada das temáticas propostas, e interfere na escolha do visual 

da condutora e dos participantes, com brilhos, decotes e roupas coladas ao corpo; (e) 

espacialização: no Caldeirão do Huck, as atividades distribuem-se por variados espaços, 

visto que ao menos dois estúdios estão à disposição da produção e, além disso, grande 

parte do programa apresenta gravações realizadas externamente, em diversos pontos do 
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país. Para determinados quadros competitivos, outros espaços são locados, como piscinas 

e outras áreas externas. Já no Encontro com Fátima Bernardes, o cenário, em cores claras, 

ajuda a organizar as atividades propostas, com espaços definidos para bate-papo, 

entrevistas, apresentações musicais e plateia.  No Amor & Sexo, o palco é rodeado pela 

plateia, com uma de suas laterais ocupada pelos participantes fixos e convidados. O palco, 

em cores mais vibrantes ou escuras, lembra uma pista de dança, e é ocupado para as 

diversas atividades, sem uma organização definida. 

Considerando os pontos mencionados acima, pode-se afirmar que a combinatória tonal 

que impregna o Caldeirão do Huck articula os tons 

empoderamento/assistencialismo/delicadeza aos tons de leveza, ludicidade e 

familiaridade. Essa combinatória geral é bem representada, por um lado, pela constante 

reiteração dos espaços, equipes e recursos destinados pela RGT à realização do programa 

e, por outro, pela figura do condutor, que, com o suporte da emissora que representa e das 

relações que estabelece, tem o poder de prestar assistência, realizar sonhos e mudar a 

vida daqueles que participam dos quadros da produção. Nesse sentido, a ideia de 

conquista aventada pelo programa lembra que o empoderamento que os 

participantes/vencedores/premiados buscam é cedido pelo programa/emissora, em uma 

espécie de assistencialismo que, sim, pode lhes trazer benefícios, mas, para isso, é 

necessário que sua condição, por vezes humilhante, seja exposta em rede nacional, ainda 

que com delicadeza, sem toques de degradação/ridicularização. O apresentador conversa 

com esses personagens como se os conhecesse de longa data, demonstrando interesse em 

suas histórias de vida e salientando sempre sua situação familiar, questionando sobre 

filhos, pais, avós, tradições que guardam e sonhos que cultivam juntos. Nesse sentido, o 

tom de ludicidade, usual em jogos e outras competições, incorpora uma nuance de cunho 

familiar, em que a individualidade dá lugar à ideia de uma conquista conjunta, 

compartilhada com entes queridos.  

No caso do Encontro com Fátima Bernardes, a combinatória tonal adotada procura 

articular seriedade/moderação/comedimento com leveza, informalidade, descontração – 

estes últimos mais comuns em programas de auditório. Essa combinatória tonal é bem 

representada pela figura da condutora, cujo comportamento é ao mesmo tempo leve e 

descontraído, mas comedido no que diz respeito ao seu visual, sua postura corporal e 

expressão verbal, bem como à sua imagem de mãe e profissional séria. O tom de 
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moderação expressa-se também pela organização do ambiente, pela tentativa de evitar 

baixarias de toda ordem, e pelo amortecimento de exageros no que diz respeito à 

exposição de emoções.  

Já a combinatória tonal que impregna o Amor & Sexo articula 

sensualidade/sutileza/ousadia a leveza, descontração e ludicidade. Essa combinatória 

tonal é espelhada na figura da condutora, que joga, ao mesmo tempo, com provocação e 

discrição, visto que ela incentiva a espontaneidade dos participantes do programa, 

enquanto sutilmente resguarda a si própria. Seu figurino é ousado e divertido, mas não 

vulgar; transita com naturalidade entre os temas e brincadeiras, mas se apresenta também 

como mãe, esposa e filha. Embora o comportamento de Fernanda Lima não possa ser 

descrito como comedido, como acontece com Fátima Bernardes, sua postura corporal e 

expressão verbal, bem como sua imagem de profissional séria e bem-sucedida, mãe e 

esposa, emprestam sutileza e elegância ao programa, em que pesem os temas por ele 

tratados. Os participantes fixos, embora brinquem e sejam atrevidos em suas 

manifestações, também não resvalam para a baixaria: os nomes das esposas e maridos são 

trazidos à tona, palavrões são raros e encobertos por sinais sonoros. A inclusão da ciência, 

via fala de uma psicanalista sobre o sexo e suas circunstâncias, de certa forma naturaliza 

e dá certa sobriedade – mas com leveza – ao que é apresentado. O cuidado com os 

figurinos, o humor inteligente nos depoimentos, o esmero nas apresentações musicais e a 

tentativa de evitar baixarias, exageros ou ofensas dá certo requinte ao programa. A forma 

de condução dos temas tratados, assim, colabora para suavizá-los, retirando deles o 

excesso de vulgaridade, o clichê e o popularesco. 

Considerações finais  

A análise realizada demonstrou que as combinatórias tonais que perpassam os programas 

de auditório analisados encontram-se na relação direta com o público ao qual se destinam. 

Para interpelar seu público, Caldeirão do Huck sustenta uma combinatória tonal que tem 

como tons principais empoderamento/assistencialismo/delicadeza, articulados aos tons 

de leveza, ludicidade e familiaridade. Já Encontro com Fátima Bernardes estrutura-se de 

modo a sustentar uma combinatória tonal que tem como tons principais 

seriedade/moderação/comedimento, aliados aos tons informalidade e descontração, 

enquanto Amor & Sexo estrutura-se de forma a sustentar uma combinatória tonal que tem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

como tons principais sensualidade/ousadia/sutileza, aliados aos tons de leveza e 

ludicidade.  

Tendo em vista que o objetivo do trabalho era investigar a função que o tom adotado por 

programas de auditório exerce no processo de constituição identitária da programação de 

uma emissora de televisão, cabe sugerir aproximações entre os diferentes tons 

identificados nesses três programas, aproximações essas que poderiam sugerir aspectos 

de uma identidade para a programação da RGT.  

Convém destacar que, em outros trabalhos, já se viu uma afinidade entre os tons 

moderação, do Encontro com Fátima Bernardes, e sutileza, de Amor & Sexo, visto que 

ambos parecem promover uma ruptura com as combinatórias tonais que tradicionalmente 

caracterizam os diferentes formatos adotados pelos programas de auditório, geralmente 

muito mais popularescos.  

Com efeito, também o Caldeirão do Huck parece operar um rompimento com a inclinação 

natural dos programas de auditório à ridicularização daqueles que se encontram em 

situação precária e precisando de auxílio, posto que prefere tratar com delicadeza as 

histórias de fragilidade dos participantes, optando por não expô-los ao ridículo, embora 

não deixe de exaltar o poder do apresentador, do próprio programa e da emissora que o 

veicula. 

O privilégio a esses tons de moderação/sutileza/delicadeza poderia indicar que a 

programação da RGT, de forma geral, promove rupturas com o modelo mais geral de 

texto dos programas de auditório, que geralmente priorizam os tons de popularização, 

trivialidade/vulgaridade e ridicularização. Da mesma forma, o amortecimento de 

exageros e abusos livra a programação da emissora de rotulagens de vulgaridade, baixaria 

e zombaria. 

Embora seja possível aceitar que esses tons possam dar indícios de uma possível 

identidade para a programação da RGT como um todo, diferenciando a emissora de outros 

canais, os estudos sobre o assunto continuam, voltados à análise de outros programas, 

tanto da própria RGT quanto de outras emissoras, de forma a verificar qual o papel que o 

tom adotado por programas de auditório exerce no processo de constituição identitária da 

programação de uma emissora de televisão.  
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