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O “POPULAR” NA TV E A

CHAVE DE LEITURA DOS GÊNEROS

Vera V. França

A questão metodológica, ou da escolha de estratégias e perspectivas de
análise, está na ordem do dia no campo de estudos da comunicação. Após
alguns anos de debate sobre nosso objeto de estudo – e tendo alcançado
algumas respostas nesse domínio –, debruçamo-nos agora sobre o como,
sobre os diversos caminhos e procedimentos que nos dão acesso a uma
melhor compreensão das práticas comunicativas.

No que tange aos estudos sobre a televisão, a discussão sobre gêneros
televisivos sobressai como uma alternativa promissora; ela aparece em di-
versos trabalhos, na busca de definições mais claras e de resolução de
algumas dificuldades e impasses trazidos pela temática. No campo da co-
municação, entendemos que a preocupação com os gêneros televisivos
não busca o gênero em si mesmo, mas como ferramenta de análise da
televisão que temos, ou daquilo que esta televisão produz. Ou seja, o gê-
nero não é o objeto final de estudos, mas uma chave de leitura dos proces-
sos comunicativos televisuais. Assim, e como todo instrumento operacional-
analítico, ele precisa ser avaliado do ponto de vista de sua utilidade, alcan-
ce, limites; é preciso que tenhamos claro por que estudar os gêneros – e a
quê eles servem.
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Sem a pretensão de respostas definitivas, nem mesmo de uma revisão
mais aprofundada da questão dos gêneros, a proposta deste texto é refletir
sobre o alcance da noção de gêneros a partir de um interesse bastante espe-
cífico, que é o estudo de programas populares na TV.1 Na análise de progra-
mas como telejornais dramáticos, programas de variedades, reality shows,
temos nos interessado particularmente por sua natureza “popular”. Este con-
ceito não é simples, não é evidente – como evidente não é a maneira de
apreender e tratar essa possível “natureza”. Foram os desafios analíticos e
metodológicos daí advindos que nos conduziram à questão dos “gêneros
televisivos”: a análise dos gêneros poderia nos ajudar a melhor caracterizar
esses programas, alcançar uma compreensão mais fina desse traço “popu-
lar”, ou seja, do diálogo que tais programas/produtos estabelecem com am-
plos segmentos da população?

A reflexão que proponho neste artigo procura traduzir o estágio em que
se encontram tais indagações, discutindo os avanços e impasses com os quais
nos defrontamos. O presente texto está estruturado em duas partes: inicial-
mente, procurarei situar o conceito mesmo de “popular” aplicado à mídia e à
televisão; em seguida, buscarei discutir se (e como) o estudo dos gêneros
televisivos pode apontar um caminho para as análises sobre as diferentes
forças sociais que constroem o popular na TV.

1 O popular na TV

O conceito de popular é entendido aqui a partir da perspectiva desenvol-
vida pelos pesquisadores de Birmingham e, particularmente, pela reflexão
de Hall (2003a, 2003b). Para alguns autores ligados aos cultural studies, a
ideia de “popular” surge não apenas como contraponto à concepção elitista
de cultura predominante no pensamento da época (a tradição desenvolvida

1  Em uma pesquisa desenvolvida junto a nosso grupo de pesquisa – o Grispop (Interações Midiáticas e
Práticas Culturais Contemporâneas), integrante do GRIS –, voltamos nosso olhar para alguns programas
que estão muito presentes na televisão brasileira sobretudo a partir dos anos 90, e que têm como traço
marcante o exagero, o sensacionalismo, a dramatização, bem como a exploração de figuras e temáticas
do cotidiano  brasileiro. Procuramos compreender a natureza desses produtos, bem como as complexas
interlocuções que eles estabelecem com a sociedade contemporânea. (FRANÇA, 2006) Nosso projeto de
pesquisa contou com financiamento do CNPq.
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por Frank Raymond Leavis e seus colaboradores), mas também em contras-
te e como alternativa ao conceito de comunicação de massa.2 Se, nas primei-
ras formulações de Hoggart e Williams, a cultura popular aparece como uma
segunda cultura, de certa forma paralela à cultura erudita, sendo ambas
ultrapassadas e ameaçadas por uma cultura de massa, para Hall e outros o
popular não diz de outra dinâmica senão aquela mesma provocada pela
presença e ação dos mídias na sociedade.

Em nossa compreensão, não se trata de adotar o termo “cultura popular”
para designar o conjunto da produção cultural difundida pelos modernos
meios de comunicação (ou seja, substituir cultura de massa por cultura po-
pular), nomeação que também traz problemas. Sem adentrar nesta discus-
são3, concordamos que “popular” é um traço marcante, mas apenas um dos
traços da dinâmica cultural contemporânea; ele permeia, mas não subsume
todos os outros aspectos e elementos de nosso panorama cultural.

Feita essa ressalva, importa-nos caracterizar este traço ou qualificativo
“popular”, iniciando sua identificação pela negativa: ele não vem da nature-
za do produtor; “popular” não diz do sujeito ou fonte imediata desta cultura.
A identificação com uma classe ou grupo, aliás, está na origem de duas
concepções canônicas, e dois equívocos, que permeiam historicamente o
trato da cultura popular enquanto cultura vinda “do povo”.

O primeiro deles, identificado como uma visão nostálgica, mitifica uma
pureza original da cultura de um povo também mitificado, vivendo num

2 Sem me alongar na comparação, é interessante lembrar que também Adorno e Horkkeimer (1990)
fizeram a crítica dos limites equívocos do conceito de cultura de massa, propondo substituí-lo por indús-
tria cultural. Na visão dos filósofos da Teoria Crítica, a produção dos meios de comunicação de massa
não corresponde a uma cultura “vinda” das massas, e tampouco se trata de cultura. A diferença entre as
duas perspectivas e o resgate do conceito de cultura pelos estudiosos ingleses traduz uma visão mais
nuançada e atenta às contradições e complexidades do fenômeno por parte destes últimos.

3 Ao situar o debate em relação às noções de cultura de massa e de cultura popular, Douglas Kellner aponta
sua preferência pela expressão cultura da mídia, na medida em que ela “tem a vantagem de designar tanto
a natureza quanto a forma das produções da indústria cultural (ou seja, a cultura) e seu modo de produção
e distribuição (ou seja, tecnologias e indústrias da mídia). Com isso, evitam-se termos ideológicos como
‘cultura de massa’ e ‘cultura popular’ e se chama a atenção para o circuito de produção, distribuição e
recepção por meio do qual a cultura da mídia é produzida, distribuída e consumida. Essa expressão derruba
as barreiras artificiais entre os campos dos estudos de cultura, mídia e comunicações e chama a atenção
para a interconexão entre cultura e meios de comunicações na constituição da cultura da mídia, desfazen-
do assim distinções reificadas entre ‘cultura’ e ‘comunicação’”. (KELLNER, 2001, p. 52)
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estágio de isolamento e imunidade frente aos avanços da civilização. Tal
concepção, também chamada museificada, evoca uma cultura estática – como
se isso pudesse existir em algum tempo e lugar. O segundo equívoco é desig-
nar a cultura do povo como o lugar do vazio – a não cultura, o não acesso, o
lugar do instintivo, do grosseiro. Aqui, o povo é tido como inculto ou incapaz
de produzir cultura, e a cultura popular é associada à ignorância e atrofia
sofrida pelas classes de baixa renda, um lugar que seria preciso “preencher”
com investidas paternalistas e/ou dominadoras.

Recusando tais concepções, (a existência de uma cultura pura vinda dire-
tamente do povo; o povo como incapaz de produzir cultura), sabemos tam-
bém que a propriedade dos meios de comunicação é bastante concentrada
em nosso país, e os setores populares e de baixa renda não têm acesso à
esfera de produção midiática. Assim, o popular que estamos apontando não
se explica pela sua fonte, mas remete-se antes a características ligadas ao
destinatário e ao produto.

Ao destinatário, porque trata-se de uma produção que visa a um con-
sumo (ou se dirige a um público consumidor) que ultrapassa as clivagens de
classe e de lugar (posições sociais), não no sentido de neutralizar diferenças
ou alcançar o gosto homogêneo, mas no sentido de prestar-se a múltiplos
usos, e/ou atender a interesses, desejos, preocupações que, de maneiras
diferentes, dizem respeito a todos e conteriam elementos de universalização
(a extensa cobertura midiática, bem como a ampla comoção nacional em
torno dos casos de João Hélio e Isabela Nardonni4, exemplificam esse traço
do popular que destacamos aqui).5 Um outro sentido, advindo do senso
comum, também privilegia a esfera da recepção: diz-se de um produto que
ele é popular quando encontra ampla adesão, ampla aceitação, é conhecido
e reconhecido por muitos, e por diversos. É nesta acepção que falamos da
popularidade do futebol, da cerveja ou de nossas telenovelas.

4 Trata-se de dois crimes bárbaros ocorridos no Brasil em 2006 e 2008, respectivamente. O menino João
Hélio, de 6 anos, morreu após ser arrastado pelo cinto de segurança de um carro, durante um assalto.
Isabella Nardonni, de 5 anos, morreu após ser jogada do sexto andar de um prédio, em um crime ainda
não totalmente explicado, em que são acusados seu pai e madrasta.

5 Existem também alguns programas e apresentadores que dialogam diretamente com as classes de baixa
renda e populações de periferia, como é o caso de certas formas de jornalismo-tribunal ou jornalismo-
denúncia, ou programas e quadros que promovem diferentes formas de ajuda a pessoas necessitadas que
se a eles se dirigem em busca de auxílio.
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Mas o popular diz respeito também, e sobretudo, ao produto, às carac-
terísticas que ele apresenta. Aqui, três aspectos merecem ser destacados:

•  O primeiro deles é a forma “apelativa”, a preocupação com o apelo, a
ênfase no “fazer sentir”, que acompanha e se sobressai ao “fazer
saber”. (CHARAUDEAU, 1997) Trata-se de uma dimensão estilizante,
com ênfase acentuada na função fática, na construção da interpelação,
nas estratégias de sedução.

•  O segundo ponto diz respeito à construção do destinatário. Todo
enunciado traz as marcas da enunciação; o destinatário suposto ou
desejado, o “leitor modelo” (ECO, 1986), está sempre implícito numa
palavra dirigida. O destinatário convocado pelos produtos populares
da televisão é, ao mesmo tempo, próximo e difuso. Próximo no sentido
de que é convocado de forma quase pessoal, individualizada, familiar
– é o “você”, meu amigo, minha amiga, meu igual; você que me escuta,
você, que merece todo respeito. Mas esse próximo é também o
“qualquer um”: o perfil a quem este produto se endereça é difuso, pois
é um perfil que deve conter o caráter ordinário de todos os cidadãos.

•  O terceiro e decisivo aspecto diz respeito ao caráter híbrido dos
conteúdos proposicionais, à mistura que marca não apenas os assuntos
(aquilo de que se fala), mas, sobretudo, os valores que recobrem aquilo
do que se fala. Morin (1967) já havia chamado a atenção para o
sincretismo presente no conteúdo da cultura de massa; estamos
chamando a atenção para algo que vai além da ideia de mistura. Hall
(2003a) sinaliza que, mais do que o aspecto da diversidade e
justaposição de diferenças, que a caracterizam, o essencial em uma
definição da cultura popular são as relações que colocam-na em uma
tensão contínua com as formações dominantes, sua polarização em
termos de forças hegemônicas e contra-hegemônicas, a dialética que
opõe influências e antagonismos no âmbito da cultura. O autor adota
uma definição do termo popular que

[...] observa o processo pelo qual essas relações de
domínio e subordinação são articuladas. Trata-as como
um processo: o processo pelo qual algumas coisas são
ativamente preferidas para que outras possam ser des-
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tronadas. Em seu centro estão as relações de força
mutáveis e irregulares que definem o campo da cultura
– isto é, a questão da luta cultural e suas muitas for-
mas. (HALL, 2003a, p. 257-258, grifo nosso)

Em síntese, o traço popular que marca os produtos ou grande parte dos
produtos da produção midiática, e a televisiva em particular, diz respeito à
sua dialogicidade (BAKHTIN, 1992), à maneira como eles dialogam com
amplos setores da população, e particularmente com os chamados setores
populares, com as classes de baixa renda. Ao instaurar interações com esses
grupos, os produtos incorporam e acentuam elementos de seu universo de
valor, “elementos de reconhecimento e identificação, algo que se assemelha
a uma recriação de experiências e atitudes reconhecíveis, às quais as pessoas
respondem”. (HALL, 2003a, p. 255) Trata-se, poderíamos dizer, de um diá-
logo promíscuo, misturas impuras às quais falta equilíbrio e coesão. Essas
formas não são expressão de um cruzamento pacífico entre diferenças e
diferentes, mas promovem destes uma superposição e representação
caricatural.

Daí a riqueza e interesse na compreensão do popular, na medida em que
ele indica, no cenário da produção midiática, reflexos e embates da própria
vida e dinâmica sociais. No nosso entendimento, a televisão concentra, mais
do que qualquer outra mídia, as tensões e contradições que atravessam a
sociedade num determinado momento; ela nos diz de formações dominan-
tes e focos de resistências, de valores hegemônicos e do enfraquecimento de
valores, de relações consolidadas e estremecidas, da reprodução e
desestabilização da ordem dominante.

Este é o eixo de reflexão de nosso grupo de pesquisa – temática sobre a
qual não cabe aqui me alongar, mas se fez necessária como preâmbulo para
a discussão sobre o gênero. Seria este – estudo dos gêneros – um caminho
que traria respostas ao nosso interesse de estudar o traço popular dos produ-
tos televisivos enquanto uma espécie de “precipitação”6 de um diálogo da e
na televisão entre diferentes forças sociais?

6 Precipitação no sentido do processo químico de formação de sólido numa solução líquida.
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2 Gêneros televisivos

Nosso olhar e nossas indagações sobre o gênero são orientados assim
pela noção de popular, discutida na seção anterior. Antes de tudo, é impor-
tante deixar claro que não estamos considerando a possibilidade de pensar o
popular como gênero ou formato – considerando, inclusive, que ele atraves-
sa gêneros diferentes, e diz respeito tanto à forma quanto ao conteúdo. Nos-
so objetivo é refletir sobre o seu potencial heurístico, sobre o quanto ele
(gênero) revela das relações que torna possível e configura. Por isso, não é
nosso propósito fazer aqui uma revisão exaustiva da questão, mas tão so-
mente uma leitura orientada por nossos propósitos.

Tomo como ponto de partida uma discussão sobre o próprio conceito: o
que são gêneros, e como eles chegam na TV? Não vou remontar à sua
origem, na Retórica clássica7 e na Teoria literária, mas, como destaquei aci-
ma, promover um percurso interessado. Autores diferentes nos fornecem
pistas preciosas.

Neste percurso, nossa orientação vem sobretudo de Bakhtin (1997) e
suas formulações sobre os gêneros do discurso. Sua definição é simples:
“tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997, p. 279), “for-
mas típicas” (BAKHTIN, 1997, p. 283), “forma padrão e relativamente está-
vel de estruturação de um todo”. (BAKHTIN, 1997, p. 301) No entanto,
avança aspectos importantes e, no nosso entender, definitivos: gêneros são
da ordem da forma; são formas relativamente estáveis e reconhecíveis; têm
um papel estruturador e, principalmente, são formas de enunciados. Enun-
ciados, por sua vez, se constituem como elos numa cadeia de comunicação;
são seguidos por outros e refletem-se mutuamente.

A expressividade de um enunciado nunca pode ser com-
preendida e explicada até o fim se se levar em conta
somente o teor do objeto do sentido. A expressividade

7 A discussão sobre os gêneros tem início com Aristóteles, na Poética. Conforme Schaeffer (1989), “as
ambigüidades do pai fundador” acentuaram uma perspectiva normativa dos gêneros e mesmo, em al-
guns momentos, a postulação de uma “ordem natural”, seguindo um modelo biologista, que ganhou
ênfase em certas épocas (no século XIX, Brunetière propõe uma teoria biologista de inspiração darwinista
para os gêneros literários).
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de um enunciado é sempre, em menor ou maior grau,
uma resposta, em outras palavras: manifesta não só
sua relação com o objeto do enunciado, mas também a
relação do locutor com os enunciados do outro.
(BAKHTIN, 1997, p. 317, grifo nosso)

Portanto, classificar o produto que vamos analisar em termos de gênero
implica situá-lo, desde o princípio, na cadeia de uma relação e no contexto
de um diálogo com o outro. Citando ainda: “cada um dos gêneros do
discurso, em cada uma das áreas da comunicação verbal, tem sua concep-
ção padrão do destinatário que o determina como gênero”. (BAKHTIN,
1997, p. 321, grifo nosso)

Raymond Williams, citado por Itania Gomes (2007), acentua dois aspec-
tos na configuração dos gêneros literários: a) eles expressam relações entre
as formas da linguagem (no caso, literária) e a sociedade – são, portanto,
históricos e sociais; b) eles expressam continuidades, isto é, atravessam e
antecedem os sujeitos.

Autores diversos acentuam o papel do gênero na promoção do reco-
nhecimento e na organização dos discursos sobre o mundo: conforme
Charaudeau (1997), um dos ensinamentos que se pode tirar da extensa
discussão no âmbito da tradição literária a respeito dos gêneros é que,
apesar de seus problemas, “os gêneros são necessários à inteligibilidade
dos objetos do mundo”. (CHARAUDEAU, 1997, p. 3) Eles constituem uma
pista necessária para pensar, reconhecer e distinguir uma obra no meio de
outras, “pista que serve de chave de leitura para o leitor, de modelo de
escritura para o escritor, de suporte para o metadiscurso do analista”.
(CHARAUDEAU, 1997, p. 3)

Para Jost (1997), existe um gênero

a partir do momento em que, para pensar ou interpre-
tar um programa, inserimo-lo numa categoria mais vasta
que facilita a operação. Este elan que nos projeta do
desconhecido para o conhecido, do novo para o antigo,
[...] poderia bem se apresentar como a lei do gênero.
(JOST, 1997, p. 2-3, grifo do autor)
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Apresentando-se como esse elemento de conhecimento e de reconheci-
mento de uma obra, de um programa, de um enunciado, no seio de uma
interação, os gêneros são vistos como construtores e indicadores da relação
que aí se estabelece. Por se constituírem “entre”, por envolverem os dois
interlocutores, a eles é associada à ideia de pacto, contrato, promessa. Con-
forme Lochard e Boyer,

Um gênero é na televisão, como em outras práticas
culturais, um meio de estabelecimento de um contrato
de leitura com o destinatário que enquadra sua atitude
de recepção mas também, retrospectivamente, o tra-
balho de produção das mensagens emitidas. Mesmo se
ele não tem consciência disto, um telespectador adota
pois, após um levantamento de índices no texto ou peri-
texto da emissão, uma posição de leitura que, em virtu-
de de um acordo implícito, orienta suas expectativas e
atitudes. (LOCHARD; BOYER apud BENASSI, 2000,
p. 8, grifo do autor)

Na mesma linha, Casetti, citado por Jost, fala que a televisão repousa
sobre um pacto comunicativo, um “acordo graças ao qual o emissor e recep-
tor reconhecem que comunicam, e que o fazem de uma maneira e por ra-
zões compartilhadas”. (CASETTI apud JOST, 1997, p. 3)

Fica claro, enfim, que o gênero, como um tipo de etiqueta ou “selo de
qualidade” (JOST, 1997), atua ou tem atuado como elemento que organiza
a comunicação, conduzindo o processo de produção na conformidade das
intenções e endereçamento do produtor, estruturando a forma do produto,
orientando as expectativas e ativando as competências do leitor/telespectador.
Neste sentido, o estudo do gênero poderia se mostrar, sim, extremamente
frutífero numa perspectiva de análise que intenta captar as relações que se
estabelecem entre os interlocutores, a configuração da interação. No nosso
caso, entendendo o popular como resultado de embates e mistura, como
uma forma de convocação e como marcação de um terreno de tensões, o
gênero parece indicar uma perspectiva promissora.

Mas como identificar e definir gênero, e como trabalhar com ele? A cons-
tituição de uma tipologia de gêneros é uma questão complexa. Já na tradi-
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ção literária, perduraram e conviveram critérios variados e variáveis ao longo
de séculos8, permitindo-nos extrair uma outra lição: critérios de determina-
ção de gêneros podem ser de diversas ordens e transversais. (CHARAUDEAU,
1997, p. 3)

No que diz respeito aos gêneros televisivos, não há qualquer consenso.
Emissoras de televisão, críticos e autores acadêmicos propõem tipologias di-
ferentes, usando e cruzando categorias distintas. A diversidade é tanta que é
difícil encontrar uma mesma classificação de gêneros repetindo-se de um
trabalho a outro. A categorização empregada pelo mercado é bastante criticada
pelos analistas, por seu caráter incipiente e aleatório. As tipologias construídas
pelos autores acadêmicos, por seu lado, nos oferecem grades abstratas, nem
sempre de fácil aplicação.

Não obstante a mistura e falta de discriminação, esquemas utilizados
pelas instituições midiáticas e/ou consagrados pelo uso comum são reto-
madas por alguns autores. Benassi, numa obra voltada para a análise do
ficcional, toma como ponto de partida as categorias determinadas pelo
Médiamétrie (instituto de sondagem na França), que identifica oito gêne-
ros televisuais: ficção; divertimento; informação; revistas/documentários;
esporte; juventude; teatro/música clássica; publicidade. (BENASSI, 2000,
p. 7) Partindo dessas definições, ele desenvolve distinções e divisões in-
ternas do gênero ficção.

No cenário acadêmico brasileiro, Aronchi de Souza (2004), a partir da
classificação utilizada por grandes emissoras no Brasil e exterior, propõe um
desenho com três grandes categorias – entretenimento, informativo e
educativo, aos quais acresce as categorias publicidade e “outros”. Tais cate-
gorias são divididas em gêneros. Dentro do entretenimento, por exemplo, se
situam gêneros como programas de auditório, colunismo social, desenho,
docudrama, reality show, e assim por diante. Os gêneros, por sua vez, tam-
bém se desdobram em formatos (no gênero reality show podemos identificar
diversos formatos – tais como Big Brother, games, performance musical etc.).
Este autor não apresentou uma tipologia própria, mas procurou acomodar e

8 Assim é que podem ser identificados critérios de forma (distinguindo romance da poesia, ou a tragédia
da comédia), critérios de períodos históricos (romântico, realista, naturalista), relativos à estrutura do
texto e a seu dispositivo enunciativo.
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analisar um desenho capturado no uso corrente e no senso comum e identi-
ficar suas características.

Outra tentativa de classificação é feita por Elizabeth Duarte. Tomando
como exemplo o Dicionário da TV Globo, a pesquisadora ressalta a mistura e
a superposição de critérios empregados pela emissora na apresentação de
seus programas, sendo alguns gêneros definidos por seu conteúdo (informa-
tivo); outros por sua função (entretenimento), outros ainda pela faixa etária
de seu público destinatário (infanto-juvenil) (DUARTE, 2004, p. 66), Ou
seja, lógicas diferentes se entrecruzam, ou se misturam, além do caráter geral
(aberto) dos critérios utilizados correntemente, pouco adequados para uma
discriminação satisfatória e precisa.

A alternativa a tais categorizações estabelecidas pelas emissoras e reco-
nhecidas pelos usuários passa por uma discussão mais apurada dos procedi-
mentos e modos discursivos, conforme proposições que indicamos a seguir.

Jost, num trabalho de 1997, propôs uma tipologia de gêneros combinan-
do modo de difusão (direto, indireto, de acordo com a identificação entre
fluxo televisivo e fluxo do mundo) e relação ao mundo (relação do signo
áudio-visual a seu objeto, apoiando-se na tríade peirciana – ícone, índice,
símbolo) com os modos de enunciação. Como modos de enunciação, ele
propõe o informativo, o ficcional e o lúdico, que estabelecem uma base trian-
gular onde seria possível reagrupar os principais gêneros televisuais. Assim, o
debate político, por exemplo, regulado pelo modo informativo, também se
aproxima do lúdico quando é desenvolvido sob a forma de um jogo, onde
esperteza, rapidez, performance ganham pontos na indicação do vencedor.

Duarte (2004), apoiando-se no trabalho de Jost (1999, 2001), indica
como critério definidor de gêneros a relação proposta com o mundo, os
percursos de acesso ao real e o regime de crença suscitado, chegando a três
grandes gêneros – que, no entanto, para ela, são da ordem da virtualidade.
São eles:

•  meta-realidade (que dialoga com o modo informativo): veridicção,
verdade e fidelidade;

•  supra-realidade (que dialoga com o modo ficional): produtos ficcionais,
coerência interna dos discursos;
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•  pára-realidade (que dialoga com o modo lúdico): mundo paralelo;
acontecimentos provocados; dis-simulação.

Sendo da ordem da virtualidade, eles se atualizam em subgêneros
(telejornal, telenovela, reality show) e se realizam em formatos (Jornal Naci-
onal, Da cor do Pecado, Big Brother Brasil).

Ao apresentar uma proposição de tipologia de gêneros, Charaudeau
(1997) indica inicialmente que a distinção genérica pode se aplicar tanto a
textos já produzidos, como se referir aos processos e procedimentos que
organizam sua produção.9 Em seguida o autor opta por uma tipologia que
distingue tipos de texto, e não procedimentos, e propõe, no campo da infor-
mação, a combinação de:

•  modos discursivos (tratamento da informação, que inclui três modos:
acontecimento relatado, acontecimento comentado e acontecimento
provocado);

•  instância enunciativa (fonte da informação: jornalistas ou pessoas
externas);

•  características dos dispositivos e respectivos materiais semióticos
(palavra, imagem).

Também esse autor propõe o desenho de um quadro com dois eixos trans-
versais: modos discursivos (eixo horizontal) e instância enunciativa (eixo verti-
cal), dispondo, dentro dele, os diferentes gêneros. Um debate político, por exemplo,
estaria mais próximo do acontecimento provocado (quanto a seu modo discursivo)
e da intervenção das fontes externas (como instância enunciativa). Sendo um
debate televisivo, poderia sofrer maior ou menor intervenção do dispositivo (trans-
missão direta, montagem, disposição de elementos).

Tais cruzamentos são complexos, e nosso objetivo aqui não é detalhá-los
e analisá-los profundamente, mas examiná-los à luz de nosso problema. Con-

9 Seria um exemplo de tipologia fundada nos procedimentos a distinção entre textos narrativos, descriti-
vos e argumentativos.
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trastando com os exemplos anteriores (categorizações usadas pela Globo,
pelo Médiamétrie), percebe-se não só uma maior densidade, mas também
sua coerência lógica e ganho analítico; tais propostas promovem uma radio-
grafia dos elementos e da dinâmica constituinte do discurso, permitem com-
parações e distinções claras, identificam os aspectos que caracterizam e cons-
troem cada tipo.

No entanto, se essas tipologias ou modos de classificação parecem fins e
eficazes no exame e análise da construção discursiva, elas também trazem,
na perspectiva de nosso problema de pesquisa, um limite e uma insuficiên-
cia. A questão do popular traz para nossa reflexão o que chamei de
“dialogicidade promíscua”. A discussão mais conceitual de gênero, na sua
matriz bakhtiniana, nos indica no gênero o terreno do comum, do partilha-
do. Os gêneros, diz também Williams, são sociais, são históricos, transcen-
dem os indivíduos e inserem os produtos numa ordem superior – numa
ordem de sentido que organiza e posiciona a relação.

As tipologias de gênero acima mencionadas não nos parecem fazer este
movimento para fora, para o social, para o outro. Elas são construídas numa
perspectiva internalista ou intra-discursiva; analisam o produto, sua estrutura
e especificidades. Identificam e indicam elementos que, com certeza, orien-
tam e são captados pelo parceiro da relação (fazendo promessas, instituindo
pactos), mas são construções resultantes do olhar acadêmico, e não da expe-
riência: elas começam depois da história, e param antes do outro.

Para nossos propósitos, vemos uma maior potencialidade (e inspiração)
nas reflexões de Bakhtin, ao indicar que os gêneros (as formas típicas de
enunciados) não apenas posicionam o interlocutor, mas constituem também
uma resposta a ele, ao destacar, no âmago do gênero, a relação do locutor
com os enunciados do outro. Orientados por tal perspectiva, seu estudo não
pode se restringir ao enunciado isolado e aos procedimentos de construção
discursiva, mas deve transbordar para o contexto, para as falas do outro.
Gênero se constrói – e, portanto, se analisa – em relação.

3 Apontamentos finais

Nosso percurso ao longo deste texto procurou discutir o modo como en-
tendemos o popular na mídia, ressaltando que essa noção deve ser pensada
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em relação ao público a quem os produtos se dirigem e, particularmente, às
características que configuram os próprios produtos midiáticos. Em seguida,
buscou trabalhar o conceito de gênero a partir de diferentes autores, procu-
rando apontar alguns limites na constituição de tipologias para enquadrar
suas diversas manifestações e, ao mesmo tempo, enfatizar que os gêneros
devem ser pensados a partir da ideia de relação ou interação.

O desafio que se coloca para nós, como pesquisadores no campo da
comunicação, é desenvolver “modos de captar a dinâmica das interações
que constroem e atualizam os gêneros” no cenário midiático-social contem-
porâneo. Ou, em outras palavras, modos de analisar essas formas (ou
formatação) dos produtos (enunciados), de modo a poder depreender delas
a forma (a formatação) de uma relação. Não existem receitas prontas, mas a
aposta em algumas intuições e a busca de algumas pistas para melhor situar
o tratamento dos gêneros, como as oferecidas por Jean-Marie Schaeffer
(1989), com as quais finalizo esta reflexão.

Analisando os gêneros literários, e como eles vieram sendo construídos,
Schaeffer (1989) aponta duas distinções – a propósito da constituição das
classes genéricas e da nomeação dos gêneros – que podem ser indicadoras
de caminhos. Estabelecer gêneros é um trabalho de classificação das coisas
do mundo, e as primeiras classificações genéricas foram feitas para organizar
a apreensão dos seres e objetos naturais. Posteriormente, a mesma ideia de
agrupar elementos dentro de classes veio se aplicar a objetos artificiais, como
os textos. Ora, como Aristóteles já havia apontado, a relação entre classe e
indivíduo não é a mesma em um e outro caso:

Se os objetos naturais têm certas características co-
muns, é porque eles pertencem a uma mesma classe,
quer dizer, ganham existência através de uma casuali-
dade genética que é interna (à classe). Ao contrário, se
os objetos artificiais podem formar uma classe, é por-
que eles têm certas características comuns, e essas ca-
racterísticas comuns, eles as têm em virtude de causas
externas à classe textual, a saber, notadamente (se bem
que, sem dúvida, não exclusivamente) intenções huma-
nas. (SCHAEFFER, 1989, p. 71-72)
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Assim, Schaeffer distingue causalidades internas e externas na constitui-
ção de gêneros e classes em diferentes instâncias. As classes biológicas são
engendradas por causalidades internas (os seres naturais se engendram uns
aos outros, e a unidade da espécie é garantida pela identidade do estoque
genético), e as classes textuais, por uma causalidade externa: “um texto não
existe senão graças à intervenção de uma causalidade não textual: ele existe
porque é produzido por um ser humano”. (SCHAEFFER, 1989, p. 71) Um
gênero não se auto-reproduz; um elemento que se inclui em um gênero não
é gerado pelo próprio gênero, mas por um agente em uma situação. Tirando
as conseqüências desta proposição, não é nele mesmo (nas características do
gênero) que temos que buscar o que o constitui, mas nos seres humanos
que os produzem e consomem, na conjugação de forças sociais e culturais
que engendram esta ou aquela classe genérica. O que nos levaria a pergun-
tar, ao analisar o traço popular que atravessa diferentes tipos de produto:
que proposta é esta, formulada por quem e para quem? E que contexto
permite / estimula o surgimento desses novos elementos que vêm modificar
e criar distinções no seio de formas já estabelecidas?

Como segundo ponto, e a respeito da nomeação dos gêneros textuais,
Schaeffer distingue entre classificações e nomeações endógenas e exógenas,
conforme tenham sido criadas e utilizadas por aqueles diretamente envolvi-
dos na produção e no consumo (autores e seus públicos), ou por aqueles
que os analisam (no contexto da reflexão de Schaeffer, historiadores e críti-
cos literários). Também essa distinção nos parece interessante, pois dar no-
mes é uma forma de identificar e estabelecer uma forma de existência. A
classificação genérica estabelecida por emissoras e por receptores dos pro-
dutos televisivos é pautada por critérios distintos, que por vezes se superpõem
– mas responde aos objetivos e intenções neles depositadas, e atende às
suas necessidades de reconhecimento.

No nosso caso, menos preocupados com a gramática dos meios do que
com a interação que se estabelece, interessa mais as classificações e nomea-
ções endógenas, ou seja, estabelecidas e reconhecidas pela produção e pelo
público. Identificar como eles nomeiam o que fazem, o que conhecem, nos
diz do acordo implícito que orienta e sustenta a interação. Nesse sentido, a
configuração genérica nos traz pistas indiciais dos sujeitos que habitam esses
espaços e da relação que através dessas formas eles constroem.
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A análise dos gêneros se torna, então, um ponto de partida: nosso primei-
ro movimento é buscar identificar, a propósito de um determinado objeto,
em qual ou quais categorias mais vastas ele se situa (formas reconhecidas
que ele atualiza) e que nomeação recebem (por que nome elas atendem). A
partir daí, e do movimento dessas formas, da composição e re-composição
de seus elementos, poderemos avançar na compreensão do tipo de diálogo
e de interação que elas propõem, no reconhecimento dos sujeitos e posições
de sujeito que se apresentam e se deixam ver nas dinâmicas comunicativas
aí instauradas.
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