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Resumo

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  o  cenário  de  disputa  entre  os  discursos 
legitimadores da ideologia jornalística na contemporaneidade, bem como identificar os 
deslocamentos de significados dos valores jornalísticos que configuram essa ideologia 
profissional,  através  da  análise  dos  discursos  sobre  o  programa  CQC,  da  Rede 
Bandeirantes  de  Televisão,  proferidos  por  jornalistas,  críticos  de  televisão  e  pelos 
mediadores do programa em sites e blogs, reconhecidos como representativos do campo 
jornalístico ou assinados por jornalistas e vinculados a temas como mídia, cultura e a 
comunicação. Desde a sua estreia, o CQC tem potencializado a polêmica sobre a relação 
entre jornalismo e entretenimento por utilizar, como estratégia midiática, os recursos do 
entretenimento para fazer jornalismo. Tal polêmica nos instiga a observar não apenas os 
discursos de convergência que sublinham traços da identidade comuns, reconhecidos 
socialmente e legitimados pelos jornalistas como próprios do jornalismo moderno, mas 
também  os  emergentes,  aqueles  que  ainda  não  se  cristalizaram  em  ideologias, 
convenções, ou normas.
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Neste trabalho, analisamos os discursos proferidos sobre o programa jornalístico 

da Rede Bandeirantes de Televisão - Custe o que Custar (CQC) - por jornalistas, críticos 

e pelos próprios mediadores do programa a fim de observar o cenário de disputa entre 

os discursos legitimadores da ideologia jornalística na contemporaneidade. Partimos da 

premissa de que o jornalismo é uma instituição social e uma forma cultural (GOMES, I., 
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2007). Neste sentido, reconhecemos que o jornalismo se configura como um processo 

histórico e, portanto, é passível de transformações.

Na discussão sobre o jornalismo, estão presentes discursos concorrentes sobre o 

que define a sua ideologia profissional e, por consequência, a qualidade jornalística. A 

ideologia  jornalística  está  relacionada  com  as  disputas  de  representações  sobre  o 

jornalismo, na tentativa de tornar hegemônica determinada representação sobre o campo 

e ganhar, portanto, um lugar de prestígio e autoridade entre os jornalistas e a sociedade. 

Neste  sentido,  as  principais  características  da  ideologia  profissional  do  jornalismo 

podem ser resumidas como uma série de valores ideais construídos discursivamente ao 

longo  do desenvolvimento  do  conceito  e  da  história  do  campo,  constantemente  em 

disputa e produtos de circunstâncias culturais e históricas bastante particulares. Neste 

sentido, como sobre qualquer objeto de disputa discursiva, há sobre o jornalismo um 

discurso dominante que norteia percepções e práticas mais amplamente partilhadas entre 

os profissionais do jornalismo e discursos contra- hegemônicos.

A  presença  cada  vez  maior  de  programas  que  articulam  jornalismo  e 

entretenimento  no  campo  midiático  no  século  XXI  tem  se  mostrado  como  um 

momento rico para analisar a disputa dos discursos legitimadores do jornalismo e a 

reconfiguração  desses  valores  ideais  tomados  como  universais:  interesse  público, 

objetividade,  atualidade,  senso  ético,  autonomia  e  imediaticidade.  Isto  porque  o 

infotainment ou infotenimento, neologismo que traduz a articulação entre informação 

e entretenimento, considerado à luz das transformações culturais em que vivemos, tem 

implicações sobre o jornalismo enquanto uma atividade social, enquanto ideologia e 

prática profissional. A escolha do programa CQC refere-se ao fato de que, desde a sua 

estreia em março de 2008, o CQC, por utilizar recursos do entretenimento para fazer 

jornalismo,  tem potencializado a polêmica  sobre  a  articulação dessas  duas  esferas 

midiáticas, considerada negativa pela concepção hegemônica do jornalismo.

Para  análise,  utilizamos  os  discursos  proferidos  por  críticos,  jornalistas  e 

mediadores  do  programa  em  blogs  e  sites  pessoais,  portais  jornalísticos,  redes  de 

relacionamento, entrevistas e vídeos sobre o programa CQC, no período entre março de 

2008,  estreia  do  CQC  na  rede  de  TV  Bandeirantes,  a  março  de  2010,  quando  o 

programa  reestreia  pelo  terceiro  ano  consecutivo  na  TV aberta.  O  corpus  envolve 

páginas eletrônicas reconhecidas como representativas do campo jornalístico como a 



Folha Online, O Globo, Portal Imprensa e o portal Observatório da Imprensa, por ser 

considerado uma arena na qual os jornalistas disputam e negociam questões relativas à 

sua identidade profissional; bem como blogs e sites pessoais, assinados por jornalistas e 

vinculados a temas como mídia, cultura e a comunicação. A escolha do intervalo entre 

2008  a  2010  está  relacionada  à  possibilidade  de  um  melhor  acompanhamento  do 

desenvolvimento dos discursos ao longo dos 2 anos de exibição do programa. 

O que nos motiva nesta pesquisa é analisar como os agentes sociais do campo, 

críticos de televisão, jornalistas e os mediadores do programa, disputam a legitimidade 

daquilo que configura o jornalismo contemporâneo, através do que percebem e falam 

sobre o CQC. Deste modo, observar, apoiados nesta análise, possíveis deslocamentos e 

reconfigurações  de  significados  que  definem  o  jornalismo  enquanto  ideologia 

profissional.

Metodologicamente,  o  conceito  de  estrutura  de  sentimento,  elaborado  por 

Raymond  Williams,  nos  ajuda  a  analisar  os  discursos  numa  perspectiva  histórico-

cultural do jornalismo e mostra-se útil à compreensão desse processo caracterizado pela 

emergência de novas características no jornalismo que ainda não se cristalizaram em 

ideologias, convenções e normas. Nos ajuda a olhar para o que é socialmente instituído 

e  o que é  vivido e sentido na prática cotidiana,  convocando nessas  experiências do 

pressente,  tanto elementos  históricos  quanto as possibilidades de novas  experiências 

futuras (GOMES, I., 2007). 

Custe o Que Custar 

O programa semanal Custe o que Custar (CQC) estreou no dia 17 de março de 

2008 pela Rede Bandeirantes de Televisão e é exibido às segundas-feiras, às 22:15h. O 

formato criado pela Eyeworks-Cuatro Cabezas foi lançado na Argentina em 1995, e tem 

versões no Chile, Espanha e Itália. No Brasil, o CQC conseguiu dobrar, em maio de 

2008, a audiência da Band nas noites de segunda-feira: seis pontos de média, com pico 

de  oito  pontos,  ficando  em terceiro  lugar  no  Ibope da  Grande  São Paulo.3 Na  sua 

reestreia, em 9 de março de 2009, o programa atingiu 6 pontos de média, deixando a 

3 Informações  capturadas  de  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u405829.shtml,  Acesso 
em 23.06.09
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emissora em terceiro lugar.4 Na estreia da temporada 2010, o CQC deixou a emissora 

Band, mais uma vez, em terceiro lugar no ibope do horário, empatada com o SBT5.

O CQC possui 8 mediadores, entre jornalistas e atores: três âncoras - Marcelo 

Tas, jornalista que ficou conhecido na década de 80 com o personagem Ernesto Varela, 

repórter que incomodava por suas perguntas “indiscretas” e pela mistura da ousadia e 

humor; Rafinha Bastos, jornalista e ator conhecido no cenário do  stand-up comedy e 

Marco Luque, ator conhecido por sua participação no espetáculo Terça Insana, projeto 

teatral de comédia marcado pela improvisação; e 5 repórteres, além do Rafael Bastos 

que também faz reportagem:  Felipe Andreoli,  Danilo Gentili,  Rafael  Cortez,   Oscar 

Filho e Mônica Iozzi. Felipe Andreoli é jornalista, com passagem pela TV Record e TV 

Cultura. Danilo Gentili e Oscar Filho não possuem graduação em jornalismo, tendo suas 

trajetórias  intimamente  ligadas  ao  mundo  publicitário,  no  caso  de  Gentili,  e  aos 

espetáculos teatrais, no caso de Oscar Filho. Rafael Cortez é jornalista formado pela 

PUC-SP e ganhador do 32o prêmio Abril de Jornalismo em 2007 na categoria conteúdo 

para celular. É, ainda, ator e músico. Mônica Iozzi, por último, é atriz e foi contratada 

pelo CQC após concurso realizado, em 2009, para eleger o oitavo membro do programa. 

A promessa do programa é ser um resumo semanal de notícias, a partir de temas 

como  política,  economia,  cultura,  atualidades,  celebridades,  esportes,  entre  outros, 

oferecendo uma leitura jornalística, com humor, sátira e ironia. 

“Vai ser fácil reconhecer a trupe do CQC. Afinal de contas, são sete 
homens vestidos de terno preto, usando inseparáveis óculos escuros. 
Mas a principal marca do time Custe o que Custar é a irreverência. 
Com humor inteligente, audacioso e muitas vezes ácido, o programa 
faz  um resumo  semanal  das  notícias,  e  nessa  varredura  dos  fatos 
importantes, sob o olhar atento do CQC, ninguém escapa. No estúdio, 
quartel-general  do  CQC,  Marcelo  Tas,  Rafinha  Bastos e  Marco 
Luque assumem a bancada, e além de conduzir o programa ao vivo 
terão  a  missão  de  comentar  livremente  os  principais  assuntos  da 
semana”.  (APRESENTAÇÃO  DO  SITE  OFICIAL  DO 
PROGRAMA) 6

4 Informações  capturadas  de  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u531962.shtml,  Acesso 
em 23.06.09

5 Disponível  em  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u707528.shtml,  acesso  em 
28/03/2010.

6 Apresentação  site  oficial  do programa (Disponível  em  http://www.band.com.br/cqc/oprograma.asp), 
Acesso em 28.05.2010
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O embaralhamento entre jornalismo e entretenimento é a principal marca deste 

programa. O CQC se utiliza largamente dos recursos do humor e do entretenimento 

como estratégias  midiáticas  para  fazer  jornalismo.  O riso  e  a  piada,  como um dos 

exemplos,  são  explorados  no  programa  com o  fim  de  reafirmar  valores  e  funções 

historicamente  construídas  como  centrais  do  jornalismo:  as  noções  de  verdade, 

relevância, objetividade, vigilância, serviço público, legitimidade, independência, ética 

e conversação política. Este processo é observado por Itania Maria Mota Gomes, Juliana 

Freire Gutmann e Thiago Ferreira (2008, p.06):

 O Programa semanal recorre a estratégias humorísticas para construir 
relatos sobre acontecimentos do campo cultural, econômico, social e, 
principalmente,  político.  Entre  as  principais  marcas  estão  as 
reportagens performáticas, o jogo de sentidos criado por manipulações 
videográficas,  o  modo irônico  como discute  os  fatos  cobertos  pela 
grande imprensa, a sátira feita a personalidades públicas e a paródia 
das  produções  e  processos  televisivos,  num  jogo  permanente  de 
intertextualidade.

Para Juliana Gutmann (2008), no CQC, as referências aos aspectos plásticos e 

sígnicos próprios da cultura pop, como a atmosfera de segredo, conspiração, suspense e 

aventura nas vinhetas de abertura e dos quadros fixos do programa, a vestimenta dos 

mediadores que fazem referência ao filme MIB, Homens de Preto e a própria marca do 

programa,  a  mosca,  funcionam  como  estratégias  retóricas  que  fazem  referência  a 

premissas  do  campo  jornalístico  como  a  noção  de  “cão  de  guarda”,  vigilância  e 

investigação da notícia.  

O  CQC  se  utiliza  largamente  de  elementos  do  audiovisual  como 
ferramenta para a promoção de um curioso efeito de sentido, em que o 
riso,  a  piada,  a  diversão são explorados com fins  específicos.  Não 
parece  ser  simplesmente  o  humor  pelo  humor,  mas  o  humor, 
curiosamente, como elemento de afirmação de uma suposta atuação 
jornalística (GUTTMANN, 2008, p.17)

Nesta perspectiva, o CQC se endereça a sua audiência através da articulação de 

informação e entretenimento, do jornalismo com o humor, sem prejuízo ou deformação 

de nenhuma deles. 7

7 Para uma discussão sobre o modo de endereçamento do CQC a sua audiência, ver GOMES  et alli, 
2008.



Nas próximas páginas, observaremos como essa articulação tem repercutido nas 

crenças,  produções  de  significados  e  no  sistema  de  valores,  enfim,  na  ideologia 

profissional construída discursivamente pelos jornalistas e partilhadas socialmente.  A 

análise  nos  ajudará  a  identificar  a  polêmica  sobre  a  relação  entre  jornalismo  e 

entretenimento e situá-lo num contexto histórico de transformações do próprio campo 

do jornalismo.  Dividiremos a análise em três questões  que se destacaram o suficiente 

para  mobilizar  jornalistas,  críticos  e  outros  agentes  sociais  no  debate  em torno  do 

discurso legitimador do jornalismo, ainda que não consciente, na maioria das vezes, da 

sua dimensão transformadora pelos autores

A primeira questão refere-se à comparação do CQC ao programa humorístico 

Pânico na TV, da Rede TV, e a utilização do humor na construção da notícia jornalística; 

a segunda está associada  ao caso da não concessão das credenciais aos repórteres do 

CQC para cobertura no Congresso Nacional em 2008 e, por fim, a terceira questão que 

aborda o caso de censura ao quadro Proteste Já do programa durante a sua reestréia 

neste ano de 2010.

CQC X Pânico na TV

A articulação entre o jornalismo e o humor no CQC ou, em outras palavras, a 

utilização  de  referências  textuais  e  audiovisuais  do  humor  como ferramenta  para  a 

construção da notícia, tem sido motivo de debates calorosos entre jornalistas e críticos 

televisivos. Isto porque, entre os diversos discursos, predomina a noção do humor como 

distração,  sedução  e  destinado  unicamente  a  divertir,  características  supostamente 

antagônicas à concepção do jornalismo moderno enquanto espaço da racionalidade e ao 

seu papel de informar sobre os assuntos relevantes da atualidade e servir ao interesse 

público.

O primeiro debate identificado refere-se à comparação do CQC ao programa 

humorístico Pânico na TV da emissora REDE TV. Considerado, em muitas críticas, uma 

“vertente  do Pânico”  ou o “Pânico  da TV Bandeirante”,  esta  comparação carrega  a 

noção de que o CQC seria apenas mais um programa de entretenimento na televisão 

brasileira, através do humor escrachado e grotesco. Esta abordagem demonstra ainda 

que,  principalmente  no  primeiro  ano  de  exibição,  o  programa  encontrou  fortes 

resistências em ser considerado um programa jornalístico por utilizar o humor como 

estratégia midiática de captura de audiência.  



15 dias após a estreia do programa, Bravo publicava, no Portal O Globo, uma 

matéria intitulada  Humoristas do CQC renovam gênero na atração da Band  (2008) 8. 

Na matéria, Bravo apresenta o CQC como um  “elogiado humorístico” que , como o 

próprio  título  destaca,  estaria  renovando  a  programação  humorística  da  televisão 

brasileira. A matéria entrevista os mediadores do programa que, apesar de sinalizarem a 

articulação  do  jornalismo  com o  humor  como  marca  do  Custe  o  Que  Custar,  são 

identificados apenas como humoristas da comédia stand up:

“Assim  como  Luque,  boa  parte  do  elenco  do  "CQC",  que  estreou  no  mês  

passado, veio do teatro. Danilo Gentili, Oscar Filho e Rafinha Bastos integram o Clube  

da Comédia e são conhecidos dos fãs do stand-up comedy, gênero popularizado na TV  

por Jerry Seinfeld, em que o humorista fica de pé no palco para contar piadas de cara  

limpa.”

Ainda em 2008,  o  CQC é  eleito  o  melhor  programa de  humor  do ano pela 

Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) 9. O programa ainda ganhou o Troféu 

Imprensa na Categoria “Melhor Programa Humorístico” no mesmo ano. 

Em outras matérias, podemos notar uma comparação do CQC ao Pânico na TV 

em  termos  da  “qualidade”  do  humor.  O  CQC  seria  um  programa  de  formato 

humorístico, mas com um “humor superior”, “inteligente”, “mais crítico”, “irreverente” 

e “menos escrachado” que o Pânico. Nestes discursos, o programa não é reconhecido 

como jornalístico. 

“O humor do CQC tem muito mais requinte do que o do Pânico na TV, que  

empaca na falta de cultura da maioria dos seus integrantes”, publicou Kogut, no Portal 

O Globo (2008).10

8 Disponível em 
http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/04/11/humoristas_do_cqc_renovam_genero_na_atr
acao_da_band-426799177.asp, acesso em 23.05.2009

9 Disponível em 
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2008/12/09/imprensa24732.shtml, acesso em 
23/05/2009.

10 Disponível  em  http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/posts/2008/03/19/o-humor-do-cqc-94222.asp, 
acesso em 23/05/2009.
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http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/04/11/humoristas_do_cqc_renovam_genero_na_atracao_da_band-426799177.asp
http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/04/11/humoristas_do_cqc_renovam_genero_na_atracao_da_band-426799177.asp


No  Observatório  da  Imprensa  (2008),  Leal  Filho,  define  o  formato  como 

humorístico, mas o diferencia do pânico. “Modelo trazido da Argentina, tenta ser uma  

versão menos trash de programas tipo o Pânico na TV” 11. 

Essas duas primeiras abordagens, tanto a que identifica o CQC como um novo 

Pânico na TV, quanto a que reafirma o programa como humorístico, mas os diferenciam 

em termos de  qualidade,  evidenciam um silenciamento  em relação à  articulação do 

humor ao jornalismo. Nestes discursos, o que é destacado é a presença do humor e a 

habilidade do programa em trabalhar  este  aspecto.  O silêncio  em relação à  atuação 

jornalística do CQC aliada ao humor demonstra certa resistência em se posicionar sobre 

essa articulação ou, até mesmo, de identificar a sua possibilidade. 

Ainda na comparação do CQC ao Pânico na TV, podemos notar um terceiro 

discurso.  Nesses  já  se  identifica  o  CQC  como  um  programa  que  tem  o  papel  de 

informar, no entanto, dentro de um formato de programa humorístico.

Em crítica publicada no Observatório da Imprensa (2008), por Bia Abramo, na 

qual  o  título  (“CQC  decola  como  jornalismo  irônico” (2008) 12)  é  reconhecida  a 

presença  de  elementos  jornalísticos  no  programa,  mas  segue afirmando-o como um 

programa de humor. 

“Fazia tempo que um programa de humor não pegava tanto como o CQC. O  

humorístico estreou muito bem, tanto em termo de formato como de audiência (...).  

Uma das grandes sacadas do ‘CQC’ está no fato de seus apresentadores e repórteres-

humoristas pensarem o programa a partir de um olhar atento ao que está se passando -  

e, claro, argúcia para descobrir motivos para rir de tudo isso (...). O tempo, que pode  

ser carrasco de qualquer  programa de humor,  por enquanto ainda está a favor do  

‘CQC’. Se a repetição da piada em geral faz com que ela perca a força, também é  

11 Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=518ASP009, 
23/05/2009.

12 Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=502ASP002, 
acesso em 23/05/2009

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=502ASP002
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=518ASP009


verdade que há uma espécie de aprendizado na apreciação do humor irônico.” (Grifos 

nossos)

Podemos  perceber,  neste  tipo  de  discurso,  uma  resistência  em  reconhecer 

possíveis  transformações  no  campo  do  jornalismo.  A visão  a-histórica  da  atividade 

prevalece e, portanto, é mais fácil “encaixar” o CQC em outro formato que observar 

possíveis mudanças ou reconfigurações na ideologia profissional. Neste sentido, define-

se o programa como humorístico, por não considerar a possibilidade do humor fazer 

parte da atividade jornalística. 

Um  tipo  de  discurso,  ainda  minoritário,  reconhece  que  essa  articulação  do 

jornalismo ao humor é a marca do programa e o que diferencia, por exemplo, do Pânico 

na TV. Em crítica publicada no Portal da Imprensa, Maksymczuk13 considera que, por 

fazer jornalismo com humor, o CQC possui um estilo diferente do programa da Rede 

TV. Essa matéria foi publicada em 2009, um ano após a estreia do programa.

“"CQC" não é puramente humorístico. O programa reúne jornalismo e humor.  

As reportagens de Rafinha Bastos, no quadro "Proteste Já",  marcam o estilo que o  

diferencia do "Pânico na TV" (...) "CQC" mostra que é possível fazer um programa que  

valorize a consciência crítica do telespectador.”

No  mesmo  sentindo,  a  crítica  publicada  no  Observatório  da  Imprensa  por 

Schweitzer14 (2009) argumenta:

“Muitos compararam o CQC em algum momento com o programa da Rede TV!  

Pode se ter um comparativo único, a meu ver, que é o fato de fazerem humor através de  

reportagens. No mais, é absurdo ignorar a história de ambos.  CQC é um programa 

criado pela produtora independente argentina Cuatro Cabezas, que está em quase 30  

países.  O  argentino  tem  como  base  literalmente  uma  mescla  de  jornalismo  

investigativo,  político,  sócio-culturalmente  engajado  travestido  de  humor  e  ironia.  

Existe uma intencionalidade em cada ato, realmente de caso pensado, coisa que não  

existe no Pânico.”

13 Disponível  em  http://portalimprensa.uol.com.br/colunistas/colunas/2009/07/31/imprensa479.shtml, 
acesso em 20/02/2010

14 Disponível  em  http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=549TVQ005,  acesso em 
20/02/2010

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=549TVQ005
http://portalimprensa.uol.com.br/colunistas/colunas/2009/07/31/imprensa479.shtml


Ainda no mesmo tipo de abordagem, a crítica, “CQC: telejornal ou programa de 

humor”  15 (2008), de Antônio Brasil, publicada no  Portal Comunique-se, aponta que 

este novo formato pode ser uma alternativa aos telejornais tradicionais.

“É difícil definir o CQC. Certamente não é mais uma cópia das grosserias sem  

graça do Pânico na TV. (...) O CQC é certamente mais do que um mero programa de  

humor. Em um mundo pós-moderno onde tudo se mistura, tudo se confunde e nada faz  

sentido, talvez estejamos vendo o futuro possível dos nossos telejornais”. 

Esta última abordagem comparativa entre o CQC e o Pânico na TV, por críticos e 

jornalistas,  nos mostra um possível deslocamento da concepção hegemônica sobre o 

infotenimento. Nesse tipo de discurso, ainda emergente, já há o reconhecimento de que 

os recursos do entretenimento, neste caso o humor, podem ser aliados na construção da 

notícia jornalística. 

Para  os  mediadores  do  CQC,  a  comparação  entre  os  dois  programas  era 

previsível, o que não significa que o CQC e o Pânico tenham o mesmo formato. Felipe 

Andreoli, em entrevista ao Bate Papo da UOL (26 de setembro de 2008) 16, sinaliza essa 

diferenciação:

“Eu vejo como uma coisa totalmente diferente do CQC. Eles são humoristas que  

fazem humor fantasiado,  fazem outro tipo realmente  de programa.  Obviamente que  

coisas  de edição,  pauta  que a gente  acaba compartilhando,  acabam associando os  

programas. Mas acho que isso foi muito forte no início e hoje já está bem separado.  

(...) A gente tem outros enfoques. O Humor deles é realmente mais debochado, mas  

escrachado.”

Oscar Filho, por sua vez, é mais incisivo ao distinguir os dois programas.

"Não há comparação.  São duas coisas completamente distintas.  No  CQC os 

integrantes não são alvos de experimentações físicas como andar em brasa quente, não  

levamos bêbados pra casa, não tem gostosas rebolando pra câmera. Tentamos fazer o  

público pensar com a cabeça de cima. Acho que isso está claro, não? Não assisto ao  

Pânico porque geralmente estou fazendo algo interessante no momento"

15 Disponível em http://www.comuniquese.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?
idnot=43220&Editoria=286&Op2=1&Op3=0&pid=1&fnt=fntnl, acesso em 20/05/2009

16 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=eBON2dZi4BE, acesso em 20/02/2010

http://www.youtube.com/watch?v=eBON2dZi4BE
http://www.comuniquese.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=43220&Editoria=286&Op2=1&Op3=0&pid=1&fnt=fntnl
http://www.comuniquese.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=43220&Editoria=286&Op2=1&Op3=0&pid=1&fnt=fntnl


Segundo  os  “homens  de  preto”,  a  previsibilidade  da  comparação  estaria  na 

presença do humor em ambos os programas, e a diferenciação estaria no modo como 

este humor é trabalhado. No CQC, o humor seria um aliado do jornalismo. A noção do 

humor como capaz de despertar o pensamento crítico e a reflexão ao mesmo tempo em 

que desperta o prazer é convocada aqui para legitimar uma atuação jornalística.

A  formação  dos  mediadores,  como  jornalistas  e/ou  atores  fortemente 

influenciados pela comédia stand up, é um elemento fundamental para essa articulação 

do jornalismo com o humor. A experiência nos palcos é levada para as reportagens de 

rua sem perder de vista os valores jornalísticos, ainda que muitas vezes reconfigurados 

por essa articulação.

Marcelo Tas, o mediador com a maior trajetória no jornalismo entre os “homens 

de preto”, comenta sobre a influência do stand up no programa e localiza a importância 

dessa presença na construção das notícias jornalísticas. 

“É legal ver que em plena era do visual, o fato de ter gente do stand up significa  

valorizar a palavra. Os caras dominam a palavra. O programa é muito visual, tem toda  

aquela computação gráfica, mas a força do programa para mim está na habilidade  

com a palavra. (...) O Stand up é uma pessoa contando uma história para a outra. E  

isso  é  a  matéria  prima  do  CQC.  Nós  estamos  contando  histórias  jornalísticas.”  

(Entrevista ao Bate Papo da UOL, 21 de julho de 2008) 17. 

Em entrevista, publicada no Portal “O Tempo Online, jornalismo de qualidade” 

(2009)18,  Marcelo  Tas  fala  sobre  a  formação  dos  mediadores  como  elemento 

fundamental na construção do programa.  

A  mistura  entre  um  comunicador,  você,  com  humoristas  profissionais  para  fazer  

jornalismo foi algo intencional quando levou o "CQC" ao ar?

Marcelo Tas - Totalmente intencional. É a chave do programa, o segredo. É a única  

característica que nos diferencia de um telejornal ou até mesmo de uma atração de  

humor. O nosso programa procura tratar com igual profissionalismo, cuidado, carinho,  

o humor e o jornalismo. Por isso que vivemos em uma zona bastante perigosa. Estamos  

17 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=9_Rq_3wWAhA, acesso em 20/02/2010

18 Disponível  em  http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1495&IdCanal=4&IdSub 
Canal=12, acesso em 20/02/2010

http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1495&IdCanal=4&IdSubCanal=12
http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1495&IdCanal=4&IdSubCanal=12
http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1495&IdCanal=4&IdSub
http://www.youtube.com/watch?v=9_Rq_3wWAhA


sempre passando muito perto do abismo. E muitas vezes nós caímos nele, fazemos a  

curva muito próxima ao gargarejo. Porque essa é a graça do humor, você correr riscos.  

Coisa que o jornalismo não pode correr.

Este  discurso  defendido  por  Marcelo  Tas  é  apresentado  como  mais  um 

argumento para justificar uma diferenciação com os programas de humor e afirmar que 

o CQC ao mesmo tempo em que entretém faz jornalismo. A presença de mediadores 

jornalistas,  como  o  próprio  Marcelo  Tas,  Rafael  Bastos,  Rafael  Cortez  e  Felipe 

Andreoli, e de atores ligados à dramaturgia cômica, como o Marco Luque, Oscar Filho 

e, mais recentemente, o Danilo Gentili e, quando não daqueles que atuavam nas duas 

coisas ao mesmo tempo, como o Rafael Bastos, daria uma competência ao programa 

para articular jornalismo e entretenimento sem deformações de nenhum dos campos. 

Para Tas, a articulação é algo “intencional” e a presença de profissionais das duas áreas 

é o que confere a originalidade do programa. 

Neste  primeiro  debate  identificado  com  a  comparação  entre  o  CQC  e  os 

programas  de  humor,  especificamente  o  Pânico  na  TV,  podemos  notar  uma  forte 

presença dos discursos hegemônicos sobre a ideologia jornalística. A noção hegemônica 

do  humor/entretenimento  como  aquilo  que  distrai  e  retira  a  atenção  das  coisas 

importantes,  aquilo  que  seduz  e  está  relegado  ao  “domínio  inferior  do  cotidiano” 

prevalece como matriz cultural da maioria dos discursos analisados. Ao mesmo tempo, a 

noção do jornalismo moderno, baseado nos valores iluministas da racionalidade e do 

pensamento esclarecido, também está presente como hegemônico nesses discursos.  De 

acordo com essa compreensão, humor e jornalismo, portanto, seriam antagônicos e uma 

possível  articulação  não  é  considerada.  Na  maioria  dos  discursos,  principalmente 

aqueles proferidos em 2008, ano de estreia do programa na televisão brasileira, o CQC 

não é reconhecido como um programa jornalístico por utilizar o humor no seu formato. 

O CQC seria um novo Pânico na TV, mais um programa de entretenimento da televisão 

aberta.

É possível notar, ainda, outro tipo de discurso que apresenta uma noção mais 

positiva  sobre  o  humor,  mas  que  ainda  não reconhece  o humor  como parte  de um 

programa jornalístico. O CQC seria um programa “irreverente”, “inteligente”, “crítico” 

e,  muitas vezes,  mais eficiente que um telejornal,  no que diz  respeito  aos ideais  de 

vigilância e interesse público, mas segue sendo definido como um programa de humor. 



Ainda  permanece  neste  tipo  de  discurso,  uma  resistência  em  reconhecer  possíveis 

modificações ou reconfigurações na ideologia profissional.

Finalmente, identificamos também um possível deslocamento na concepção do 

jornalismo.  Ainda que minoritários, alguns discursos reconhecem o humor como um 

possível instrumento na construção das notícias. O CQC é visto como um programa que 

articula  jornalismo  e  humor,  informação  jornalística  e  entretenimento  e,  ao  mesmo 

tempo em que diverte, informa. Os mediadores do programa não só compartilham dessa 

concepção,  como  também  fazem  questão  de  afirmar  constantemente  que  fazem 

jornalismo. 

CQC E INTERESSE PÚBLICO

A escolha  do  valor  jornalístico  de  interesse  público  como  norteador  desta 

segunda parte das análises é devido a este ser considerado um dos valores centrais na 

configuração da ideologia jornalística hegemônica e talvez seja por isso que ele tenha 

aparecido mais fortemente no corpus de análise. Mais que uma função social, o serviço 

ao interesse público seria valor eminente e o fato do jornalismo estar voltado para servir 

ao interesse público é o que o tornaria uma instituição legitimada do ponto de vista 

social (GOMES,W., 2008). 

Sobre interesse público no fundo se quer dizer o mesmo quando se fala que o 

jornalismo serve à “opinião pública”,  ao “cidadão comum”, à “sociedade”,  ao “bem 

comum”. O que se pretende dizer é que aquilo que for de interesse e diz respeito à 

“cidadania” será objeto eminente do serviço que o jornalismo presta  à sociedade.  A 

partir deste valor, desenvolvem-se algumas noções, como a de vigilância e quarto poder, 

que constituem como ideais fundamentais na construção do discurso de autolegitimação 

do campo. 

A concepção  hegemônica  do  jornalismo,  que  parte  geralmente  da  teoria  da 

democracia  (nos  moldes  da  democracia  representativa),  compreende  o  jornalismo 

fundamentalmente  como um espaço de debate  público  sobre  assuntos  do  campo da 

política e economia, e caracterizado através de um discurso sério, objetivo, impessoal 

que visa oferecer informações precisas, corretas e relevantes sobre esses temas. A noção 

habermasiana de esfera pública tem sentido nesta concepção de jornalismo: a esfera 

pública teria a influência potencial sobre o poder formando um consenso crítico que 



produziria  a  opinião  pública  coerente,  fazendo  o  Estado  responsável  para  com  os 

cidadãos.

Na  análise  dos  discursos  sobre  o  CQC,  observamos  como  é  percebida  a 

articulação  do humor  a  essas  noções  dominantes  na  ideologia  jornalística.  Entre  os 

diversos discursos predomina o antagonismo entre a percepção do humor como oposto à 

vida  política,  deslegitimador  dos  assuntos  relevantes,  prejudicial  à  consolidação  da 

democracia quando articulado ao jornalismo, e o entendimento do humor que possibilita 

a capacidade de crítica e desperta o interesse do público para assuntos que,  quando 

expostos em jornais tradicionais, não são tão atraentes.

O discurso do humor como oposição à vida política pode ser notado no texto 

“Do Roda Viva ao CQC” (2008) 19 publicado no Portal Observatório da Imprensa: 

“O  problema  é  que  uma  democracia  como  a  nossa,  historicamente  frágil,  

requer  alguns  cuidados.  Ao  explorar  a  vaidade  e  o  oportunismo  de  alguns  

parlamentares, o programa corre o risco de levar o telespectador a uma generalização  

indevida do tipo ‘todo político não presta’.  E quem apanha não é apenas o poder  

Legislativo, mas o próprio processo democrático. É difícil fazer graça com a virtude,  

mas para o bem do país seria bom mostrar que nem todos são iguais. Ajudando até o  

eleitor a escolher melhor”. 

No Observatório da Imprensa20, Renata Camargo (2008) destaca a opinião do 

cientista político e sociólogo Antônio Flávio Testa sobre o “jornalismo satírico do CQC” 

não significar um descrédito à política brasileira:

“O humor ácido dos integrantes do  CQC não desmerece os políticos, afirma.  

‘Muito pelo contrário.  Chama mais  atenção para a política os  brasileiros  que não  

gostam de política. O humor de sátira na política não é uma coisa nova e é muito  

comum na democracia ocidental. Por que o Brasil tem que ser resistente?’, questiona.  

(...) A relação entre humor e política, na avaliação de Testa, deixa a linguagem dos  

políticos  mais  acessível  à  população.  ‘Esse  tipo  de  mídia  é  interessante,  pois  está  

dinamizando a relação da imprensa com a política’, avalia. 

19 Disponível  em  http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=518ASP009,  acesso  em 
23.05.2009

20 Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/imprimir.asp?cod=501TVQ003, acesso em 
23/05/2009

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/imprimir.asp?cod=501TVQ003
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=518ASP009


Ainda nesta crítica, a jornalista destaca a noção de serviço público prestado pelo 

CQC no Congresso Nacional quando “abordam deputados e senadores com perguntas,  

no  mínimo,  irreverentes,  muitas  das  quais  o  telespectador  gostaria  de  fazer”.  Em 

seguida, anuncia aquele que seria “a nobre causa” do programa, “devolver às pessoas 

o interesse pela política”.

No Gazeta do Povo, a crítica intitulada “Jornalismo como piada séria” (2009)21 

compara o CQC ao “jornalismo gonzo do Pasquim” e reafirma o humor como uma 

linguagem privilegiada para atrair o público:

“Desde 17 de março do ano passado, toda segunda-feira, a partir das 22h15, a  

Band tem conseguido a proeza de atrair centenas de milhares de jovens brasileiros –  

cujo contato com o jornalismo normalmente se restringia a pílulas jogadas na internet  

– para acompanhar um “resumo semanal de notícias” pela estática e ultrapassada  

tevê. E sem piscar, de olhos grudados no aparelho, igualzinho seus pais costumavam  

fazer  nos  últimos  capítulos  da  novela  das  oito  (...).  É  a  evolução  do  jornalismo  

“gonzo”, anárquico, irreverente e libertário, iniciado 40 anos atrás por Jaguar, Millôr,  

Ziraldo, Henfil e toda a turma do Pasquim – semanário carioca que usava o humor  

para infernizar a ditadura militar (e que, por tabela, despertou o interesse do jovem  

engenheiro Marcelo Tristão Athayde de Souza – ou TAS – para a comunicação e o  

jornalismo).”

Percebe-se, nos discursos acima, que a articulação do humor com o jornalismo 

não prejudicaria a divulgação dos “fatos relevantes” e que essa “abordagem diferente”, 

através do “humor inteligente” seria também uma forma de se fazer “jornalismo sério”. 

O jeito Custe o Que Custar de fazer jornalismo não significaria uma deformação da 

noção de interesse público, pelo contrário, o infotenimento presente no programa estaria 

aumentando o interesse da sociedade pelos assuntos que dizem respeito à cidadania, 

como a política. Os repórteres do CQC, por sua vez, reafirmariam a noção de vigilância 

e quarto poder do jornalismo moderno à medida em que atuariam como “porta-vozes do 

povo frente aos políticos”22. Neste sentido, apesar do reconhecimento de uma atuação 

21 Disponível  em,  http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=933291&tit  =   
Jornalismo-como-piada-seria, acesso em 20.02.2010

22 Disponível em http://portalcqc.wordpress.com/2010/03/28/monica-iozzi-em-brasilia-sou-subestimada-
por-ser-mulher/, acesso em 02/04/2010

http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=933291&tit=Jornalismo-como-piada-seria
http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=933291&tit=Jornalismo-como-piada-seria
http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=933291&tit
http://portalcqc.wordpress.com/2010/03/28/monica-iozzi-em-brasilia-sou-subestimada-por-ser-mulher/
http://portalcqc.wordpress.com/2010/03/28/monica-iozzi-em-brasilia-sou-subestimada-por-ser-mulher/


jornalística diferente da tradicional e desse novo formato ser identificado como positivo, 

os argumentos se baseiam na concepção moderna de interesse público: compreende o 

jornalismo fundamentalmente como um espaço de debate público sobre assuntos do 

campo da política e economia. O destaque, no entanto, está na emergência da noção de 

que esse interesse público não precisa ser mais caracterizado por um discurso sério e 

impessoal. O humor poderia tratar um assunto de relevância, neste caso ainda a política 

e  a  economia,  com  a  mesma  importância  dada  pelo  tom  sério  das  reportagens 

tradicionais.

Podemos notar,  nesta  articulação do humor com o jornalismo em relação ao 

valor  de  interesse  público,  a  presença  dominante  do  discurso  do  humor  como algo 

alienante, manipulador e, neste sentido, associado ao jornalismo deformaria aquele que 

seria o papel eminente da atividade que é servir à sociedade e ao cidadão comum as 

informações necessárias para uma atuação participativa na democracia representativa. 

Por outro lado, podemos identificar, em discursos ainda minoritários, a emergência de 

novos significados em relação a esta noção de interesse público que não precisaria mais 

ser caracterizado por uma prática profissional “impessoal e séria”. 

A  atuação  humorística  dos  repórteres  seria  importante  como  estratégia  de 

captura  de  uma audiência  que  estaria  desinteressada  pelos  assuntos  da  política.  Ao 

mesmo tempo, usar o humor na construção das notícias não significaria tratá-las com 

menor  relevância  e  seriedade.  No  entanto,  prevalece  em  ambos  os  discursos 

identificados, a restrição da noção de esfera pública aos processos decisórios do Estado, 

ou seja, aos assuntos do campo da política e da economia: quando se fala no humor 

como  alienante,  distração  e  manipulação,  associa-se  ao  prejuízo  de  uma  atuação 

jornalística no Congresso Nacional, do problema que é a articulação do jornalismo ao 

humor para uma “democracia historicamente frágil” e da ridicularização dos políticos, 

colocando-os em descrédito perante o público; no mesmo sentido, quando se fala no 

humor como aliado ao jornalismo é sempre relacionado à capacidade que o humor tem 

de atrair o público para os assuntos do “mundo da política”. 

Congresso Nacional e Proteste Já

Em abril de 2008, um mês após a sua estreia, O CQC foi descredenciado para 

entrar  no  Congresso  Nacional  depois  de  gravarem  uma  passagem  na  Câmara  dos 



Deputados  quando  questionaram  os  parlamentares  se  a  Reforma  Tributária,  em 

discussão na Casa, resolveria o problema da sonegação de impostos pelos ricos.23 Quase 

três meses depois, após uma campanha na TV, no rádio e na internet com a participação 

da população e de parlamentares, conseguiram novamente a permissão para gravar no 

Congresso. 

Uma análise da não concessão de credenciais  de jornalistas aos repórteres do 

programa CQC para cobertura no Congresso e de suas repercussões é interessante para a 

percepção  do  papel  da  sociedade  na  construção,  consolidação  e  reconhecimento  da 

ideologia jornalística.

Por mais que tenha sido fruto da pressão dos parlamentares, principalmente, para 

se verem livres das perguntas indiscretas e comprometedoras dos repórteres CQC, a 

justificativa pública, e plausível para muitos, foi que a legislação brasileira impede a 

cessão de espaços públicos para gravação de programas sem fins jornalísticos. 

Por mais que tenha sido fruto da pressão dos parlamentares, principalmente, para 

se verem livres das perguntas indiscretas e comprometedoras dos repórteres CQC, a 

justificativa pública e plausível para muitos foi que “a legislação brasileira impede a  

cessão de espaços públicos para gravação de programas sem fins jornalísticos (...).  

Assessores da Câmara argumentaram à Folha Online que o programa é humorístico,  

por isso os seus integrantes não podem circular como jornalistas dentro do Congresso  

para abordar os deputados e senadores.” 24

De acordo com o site oficial do programa:

“O  regime  democrático  prevê  livre  acesso  aos  políticos  e  parlamentares  

responsáveis  por  zelar  por  esse  mesmo  regime  -  direito  que  foi  "retirado"  dos  

repórteres  do  CQC" (...).  A alegação  de  que  os  profissionais  do  CQC não  seriam  

jornalistas, e que por isso não poderiam ter acesso à Câmara/Senado, não se sustenta.  

O CQC é um programa jornalístico e seus repórteres (também jornalistas) realizam  

perguntas  e  questionamentos  inerentes  a  essa  profissão.  A  pauta  da  atração  é  

questionadora  e  pouco  tradicional,  mas  respeita  os  limites  éticos  exigidos  pelos  

padrões da imprensa nacional.

Ainda em defesa do programa, Rafael Bastos argumenta:
23 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jTbzv0rgGnk, Acesso em 23.05.2009

24 Texto  capturado  em  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u414014.shtml,  acesso  em 
23.05.09

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u414014.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=jTbzv0rgGnk


"A gente [CQC] também faz isso [jornalismo], mas faz de uma forma irônica e  

bem-humorada.  Isso  está  assustando  a  figura  política.  Nunca  o  CQC  vai  entrar  

fantasiado  no  Congresso  Nacional.  A  gente  vai  lá  para  perguntar  e  criticar.  Eu  

pergunto: será que existe uma equipe do Congresso Nacional para diferenciar uma  

equipe jornalística de uma humorística?" 25

Deputados,  artistas  e  internautas  se  envolveram  na  campanha  “CQC  no 

Congresso Nacional” e,  quase  três  meses  depois,  as  credenciais  para acesso à  Casa 

foram liberadas. 

No entanto, em 2009, a entrada do CQC no Congresso foi novamente ameaçada, 

mas sem sucesso. “O deputado Sérgio Moraes (PTB-RS), conhecido por ter dito que ‘se  

lixa’ para a opinião pública, pediu nesta semana [29 de maio de 2009] ao presidente  

da  Câmara,  Michel  Temer  (PMDB-SP),  para  limitar  o  acesso  dos  integrantes  do  

programa humorístico ‘CQC’ na Casa Legislativa. ‘Está na Casa um tal de ‘CQC’, um  

grupo que  faz  jornalismo  barato,  com perguntas  ofensivas  e  debochadas,  tentando  

desmoralizar os deputados e a Casa. O bom jornalismo não se faz dessa maneira, mas  

com perguntas inteligentes e respeitosa’, disse Moraes. Moraes ficou irritado depois  

que Danilo Gentili, um dos integrantes do ‘CQC’, teria lhe pedido informações sobre a  

denúncia de que usou telefone público instalado na residência de seu falecido pai, no  

Rio Grande do Sul, para fazer ligações a um disque-sexo.” 26

Percebe-se assim que, enquanto a justificativa para a proibição da entrada do 

CQC ao Congresso se baseia na definição de que o programa seria humorístico e não 

jornalísticos, os porta-vozes do programa argumentam pela volta do CQC ao Congresso 

a partir da reivindicação de valores canônicos do jornalismo moderno. A idéia de que o 

CQC  estaria  na  casa  para  “perguntar”  e  “criticar”,  respeitando  os  “limites  éticos 

exigidos” e, ainda, quando recorre à liberdade de imprensa no “regime democrático”, 

evoca os valores do jornalismo como vigilantes do interesse público e o discurso do 

quarto – poder, no qual o jornalismo assumiria uma dimensão pública de controle do 

poder executivo, legislativo e judiciário. 

O último caso a ser analisado aqui também evidencia disputas sobre concepções 

do jornalismo. Depois de dois anos de CQC na televisão aberta, na noite de estréia do 
25 Texto  capturado  em  http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u414014.shtml,  acesso  em 
23.05.09

26 Texto  capturado  em  http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u573769.shtml,  acesso  em 
23.05.09 
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CQC 2010,  Marcelo Tas anuncia que o quadro  Proteste Já foi  censurado pela Juíza 

Nilza  Bueno da  Silva,  da  Vara  da  Fazenda  Pública  de  Barueri  devido  a  uma ação 

impetrada pela Prefeitura da cidade, localizada no interior de São Paulo. O quadro, que 

iria ao ar no primeiro programa do ano, denunciava o desvio de um aparelho de TV 

doado à Secretaria de Educação do município. O argumento para a proibição do quadro 

foi  que a  prefeitura de Barueri  não teve o “direito  de resposta” e  o  “outro lado da 

notícia” não foi ouvido.

Diferente  do  caso  do  Congresso  Nacional,  a  justificativa  apresentada  para 

legitimar a censura do quadro Proteste Já foi sustentada pelo argumento de que o CQC 

não  teria  atuado  de  forma  (jornalisticamente)  correta.  Para  se  fazer  um  “bom 

jornalismo”  seria  necessário  ouvir  “os  dois  lados  da  história”,  ser  “objetivo”  e 

“imparcial”.  Enquanto  o  valor  jornalístico  da  objetividade,  partilhado  entre  os 

jornalistas,  reconhecido  e  pactuado  socialmente,  é  recorrido  neste  momento  para 

justificar uma suposta “má conduta” dos jornalistas do programa, no caso do Congresso 

Nacional,  a  censura  foi  justificada  pelo  fato  do  programa  não  ser  considerado 

jornalístico: o humor utilizado pelos homens de preto não corresponderia ao papel do 

jornalismo  de  servir  ao  interesse  público.  O  riso  distrairia  os  telespectadores 

desvirtuando  o  público  daquilo  que  realmente  interessa,  o  debate  político  e  a 

consolidação da democracia.

Percebe-se  assim,  a  presença  de  discursos  concorrentes  sobre  o  conjunto  de 

valores  e  práticas  partilhados pelos  jornalistas  e  reconhecidos  pela  sociedade e,  por 

consequência,  uma  disputa  sobre  aquilo  que  define  a  qualidade  jornalística  na 

contemporaneidade:  aquele  do  jornalismo  sério,  objetivo  e  impessoal  que  se  faz 

presente  e  dominante;  e  do  jornalismo  que  se  utiliza  de  estratégias  midiáticas  do 

entretenimento para evocar efeitos próprios do campo jornalístico e que vem ganhando 

força na televisão aberta do século XXI.

Como vimos ao longo deste artigo, o jornalismo contemporâneo é objeto de uma 

disputa discursiva, cujas raízes estão na oposição histórica entre o que é sério e espaço 

da racionalidade em detrimento do que apela aos sentidos e às emoções. De um lado, o 

pensamento hegemônico que considera a  qualidade profissional,  inspirado na matriz 

cultural  racional  iluminista,  privilégio  do  jornalismo  sério,  voltado  para  o  interesse 

público  e  a  noção  habermasiana  de  esfera  pública.  Sendo  assim,  apenas  aquele 

jornalismo centrado nos assuntos políticos ou politizáveis, que contribuem para o bom 



andamento da sociedade democrática ao mantê-la informada e esclarecida para tomar 

decisões de forma racional, seria considerado um bom jornalismo. Para esta concepção, 

a  articulação  do  jornalismo  à  esfera  midiática  do  entretenimento  significaria  uma 

deformação  da  esfera  pública  e,  portanto,  prejudicial  à  democracia.  Isto  porque  o 

entretenimento é amplamente definido como algo oposto ao conhecimento, à verdade, à 

razão; e associado, ao mesmo tempo, ao prazer, àquilo que distrai e seduz.

Através  da  análise,  percebemos  o  discurso  hegemônico  da  articulação  do 

jornalismo ao humor como algo negativo. É possível verificar essa compreensão tanto 

nos discursos que afirmam o CQC como um novo Pânico na TV, quanto naquele que 

distingue  os  dois  programas  pela  qualidade  do  humor  apresentada,  mas  ainda  o 

reconhece como um formato humorístico; ou até mesmo naquele que destaca o papel do 

programa de informar e vigiar os interesses do público, mas segue o identificando como 

um  programa  de  humor.  Nestes  tipos  de  discurso,  há  um  silenciamento  sobre  a 

articulação  do humor  ao  jornalismo,  que  indica  uma resistência  em identificar  essa 

articulação ou em se posicionar frente a ela. A visão a-histórica da atividade também 

prevalece e, portanto, é mais fácil “encaixar” o CQC em outro formato que observar 

possíveis mudanças ou reconfigurações na ideologia profissional.

Sobre a articulação do humor com o jornalismo em relação ao valor de interesse 

público, considerado um dos valores centrais na configuração da ideologia jornalística 

dominante, predomina o discurso do humor como algo manipulador e alienante e, neste 

sentido,  associado  ao  jornalismo desvirtuaria  aquele  que  seria  o  papel  eminente  da 

atividade: servir à sociedade e ao cidadão comum com as informações necessárias para 

uma atuação participativa na democracia representativa.

Os casos das credenciais para entrada no Congresso Nacional e da censura ao 

quadro Proteste Já evidenciaram aquilo que seria uma disputa nem sempre pacífica dos 

discursos legitimadores da ideologia profissional. 

Por outro lado, conseguimos identificar a emergência de novos significados que 

(re)configuram a  ideologia  profissional  na  contemporaneidade.  Podemos  notar  certo 

movimento  de  características  emergentes  que  ainda  não  se  cristalizaram como uma 

norma ou valor. Alguns discursos reconhecem o humor como um possível instrumento 

na construção das notícias. O CQC é visto como um programa que articula informação 

jornalística  e  entretenimento  e,  ao  mesmo  tempo  em  que  diverte,  informa.  Os 



mediadores do programa não só compartilham dessa concepção, como também fazem 

questão  de  afirmar  constantemente  que  fazem  jornalismo.  Destacamos  também  a 

emergência de novos significados em relação à noção de interesse público. Em alguns 

discursos, este valor não é mais caracterizado por um discurso sério e impessoal. O 

humor, na construção da notícia, não significaria necessariamente tratá-la com menor 

seriedade ou relevância. No entanto, prevalece em ambos os discursos à restrição da 

noção de interesse público aos processos decisórios do Estado, ou seja, aos assuntos do 

campo da política e da economia. 

A análise dos discursos nos leva a concluir que este movimento de emergência 

de  novos  valores  e  significados  no  processo  histórico  de  formação  da  ideologia 

jornalística  contemporânea  só  tem  sido  possível  pela  articulação  e  a  interrelação 

complexa com os valores dominantes  do jornalismo moderno. Os valores canônicos 

deste jornalismo são reivindicados para legitimar os elementos inovadores do programa. 

Neste sentido, o humor seria importante na atração dos “cidadãos” para as coberturas 

políticas, conscientizando-os da conjuntura político-econômica nacional e internacional, 

bem  como  a  performance  dos  mediadores,  com  suas  perguntas  irreverentes  aos 

políticos, cumpriria o papel do jornalismo de vigiar e cobrar respostas às autoridades 

sobre o que é de interesse do público. 
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