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RESUMO 

 

Este trabalho traz como temática “A Cultura regional e sua representação na 

produção de televisão da cidade de Fortaleza: Um estudo de caso do programa 

Nas Garras da Patrulha”. Onde foi analisada a televisão como forma de 

produzir cultura com as características regionais para que o público crie laços 

de intimidade com sua programação e conteúdo. Onde este conteúdo não é 

simplesmente um entretenimento audiovisual. O trabalho traz para a discussão 

os fatores como a cultura, comunicação de massa e indústria cultural, para 

entendermos a televisão como produtora dessa cultura de massa, e sua 

relação com a regionalização da produção de televisão. As questões culturais 

cearenses, a cearensidade e sua representação na televisão foram importantes 

pontos de analisados. Explanamos um forte debate sobre o humor, apontado 

como principal característica desta cultura, e que culmina por influenciar a 

linguagem e os tipos humanos e que está presente de forma bastante clara no 

programa estudado “Nas Garras da Patrulha”, da emissora de televisão TV 

Diário, que sintetiza todo o processo de investigação do trabalho. 

 

Palavras Chaves: Televisão. Cultura. Cearensidade. Linguagem. Tipos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This work brings like theme " Regional Culture and its representation in the 

production of television in Fortaleza City: A case study of the program Nas 

Garras da Patrulha". Where it was analyzed the television as form of produce 

culture with the regional characteristics for that the public creates ties of 

intimacy with his programming and content. This where content is not simply an 

audiovisual entertainment. The work brings for the discussion the factors as the 

culture, mass communication and cultural industry, for we will understand the 

television like the producer of mass communication, and its relation with the 

regionalization of the production television. The cultural questions Residents of 

Ceará, the cearensidade and his representation in the television were important 

points of analyzed. We expounded a debates about the humor, appointed as 

main characteristic of this culture, and that culminates for influence the 

language and the human kinds and that is present of clear enough form in the 

program studied " Nas Garras da Patrulha", of the television sender TV Diário, 

that summarizes all the trial of inquiry of the work.  

 

Keywords: Television. Culture. Cearensidade. Language. Human kinds. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma simples observação dos aspectos culturais, através de um meio 

de comunicação de massa influente, a Televisão, pude observar que as emissoras 

da cidade buscam reproduzir os símbolos sociais da comunidade local, nos trajes, 

na culinária, nas músicas, nas danças, nas devoções, nas festas populares, e em 

outras formas de representações coletivas locais. Com o intuito de que haja 

identificação do telespectador local, com a sua programação regional. A cultura local 

disseminada tem como resultado, um fortalecimento da identidade pessoal e social 

do indivíduo, bem como de integrá-lo em sua família e em sua comunidade, 

fornecendo-lhe, através de uma aceitação social, de que ele pertença a aquele local, 

além de condições de bem estar no espaço em que habita. E isso certamente é 

favorável para a construção da “identidade social”, pois a disseminação da cultura é 

o que vai alicerçando a consciência do povo. Foi a partir dessas observações que 

parti para a construção do que viria a ser o desenvolvimento deste trabalho, com 

uma indagação inicial de, como a cultura local é representada na televisão de 

Fortaleza? 

Para desenvolver a pesquise, dei-lhe primeiramente o título de “A Cultura 

local e sua representação nas principais emissoras de televisão da cidade de 

Fortaleza”, onde o objetivo da pesquisa era mostrar e refletir, como a cultura local é 

representada na Televisão desta cidade. Queria explanar que a Televisão tem muito 

mais a ver com relacionamento entre pessoas do que com produtos ou com 

consumo passivo de conteúdo. Isto porque, existe uma cultura de televisão na qual o 

público cria laços de intimidade com sua programação e conteúdo. Não é 

simplesmente um entretenimento audiovisual. E acho que mesmo o trabalho tendo 

se desenvolvido e seguindo um caminho um pouco diferente da ideia original, essas 

explanações se encontram presente no resultado final desta pesquisa. 

O trabalho ganhou forma e uma decisão final de tema, quando decidimos 

que pesquisaríamos a temática: “A Cultura regional e sua representação na 

produção de televisão da cidade de Fortaleza”, e posteriormente decidimos analisar 

o programa “Nas Garras da Patrulha”, da emissora de televisão TV Diário, da cidade 

de Fortaleza, como forma de sintetizar todo o processo de investigação do trabalho. 

Diante disso, chegamos ao resultado final da temática da pesquisa: “A Cultura 

regional e sua representação na produção de televisão da cidade de Fortaleza: Um 

estudo de caso do programa Nas Garras da Patrulha”. 
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Os estudos culturais, de um modo geral, são bastante representativos no 

Brasil, e fazer um estudo simplesmente de análise da produção de cultura local, na 

televisão de Fortaleza, poderia ser apenas mais um do gênero. Sendo assim, 

buscamos algo diferenciado das demais pesquisas de estudos culturais, e vimos que 

ao fazer essa análise da cultura regional, e do programa “Nas Garras da Patrulha”, a 

linguagem e os tipos humanos se destacavam como um forte víeis de pesquisa, e de 

estudos pouco desenvolvidos para estes temas. Destaca-se que a peculiar fala 

cearense se configura como uma forma representativa da cultura do nosso estado, o 

“cearensês” ou o “cearês” representa o que vem a ser a forma típica da nossa fala. E 

a pluralidade de tipos humanos é uma outra característica marcante de nossa 

região. O “bodegueiro”, a “dona de casa”, o “bêbado”, o “corno”, o “ladrão”, a 

“fofoqueira”, a “bicha”, entre alguns outros tipos, se consistiu em reforçar as 

características que o senso comum alinhou como peculiares à gente da terra. Isso 

designa um conjunto linguístico, cultural e territorial. Esses “tipos cearenses” se 

tornaram ícones de representação de uma cearensidade.  

A partir de então, o trabalho passou a ser desenvolvido e a ganhar forma. 

É apresentado em três capítulos, sendo eles; o primeiro: cultura, televisão e 

regionalização da produção. Seguido pelo segundo capítulo: cultura regional e suas 

características. Culminando com o terceiro capítulo: programas Nas garras da 

patrulha.  

A primeira parte da pesquisa, ou o primeiro capítulo, como queira chamar, 

pretende introduzir o leitor a conceitos importantes para a discussão, tornando 

assim, possível a compreensão dos principais referenciais teóricos aplicados à 

investigação. O capítulo cultura, televisão e regionalização da produção, está 

dividido em três partes: a primeira se propõe apresentar os conceitos de cultura, 

comunicação de massa e indústria cultural. Conceitos estes que foram aplicados a 

esta investigação, e se faz necessário o entendimento delas. A segunda parte traz 

para a discussão para a compreensão da televisão como produtora de cultura. Meio 

de comunicação de massa que detem o poder de estabelecer interações contínuas 

entre os indivíduos de determinadas regiões e estabelecer um complexo de padrões 

de comportamento em um povo. E no ultimo tópico deste capítulo, apresentamos 

uma discussão sobre a regionalização da produção de televisão, como se faz e com 

se realiza essa regionalização. Pois é parte das atribuições das emissoras locais, a 

contribuição na legitimação e difusão da cultura local. 
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O segundo capítulo, “Cultura regional e suas características”, também 

está dividido em três partes, e discute as questões culturais cearenses, a 

“cearensidade” e sua representação na televisão. Abordamos a relação do mundo 

globalizado com as características sociais locais de um povo e a configuração da 

comunicação como forma de elaboração de um universo simbólico, que possibilite 

integrar conhecimentos para legitima-las. Trazemos para a discussão as 

características da cultura cearense, onde explanamos neste capítulo um forte debate 

sobre o humor, apontado como principal característica dessa cultura, e que culmina 

por influenciar a linguagem e os tipos humanos, temas que ganham nessa segunda 

parte do trabalho, sub-tópicos para tratarmos de suas especificidades. Por ultimo 

buscamos apresentar como essa cultura regional vem sendo representada na 

televisão de Fortaleza. Analisando a história, os programas e as emissoras de 

televisão. 

No terceiro e ultimo capítulo, faz-se uma analisa de conteúdo do 

programa “Nas Garras da Patrulha”, da emissora de televisão TV Diário, da cidade 

de Fortaleza, como forma de sintetizar todo o processo de investigação do trabalho. 

O estudo desse programa busca mostrar como é representada a cultura regional a 

partir do conteúdo gerado de sua produção, através dos tipos humanos e linguagem 

em que se apresentam os personagens. 

Para a elaboração deste trabalho foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, buscando informações para o desenvolvimento do trabalho em 

diversas fontes, como também foi importante à observação e o levantamento em 

campo, fui expectador dos programas exibidos durante um período, e realizei 

entrevistas informais, elaboradas a fim de encontrar as respostas para algumas 

questões de desenvolvimento da pesquisa. 

Foi aplicada ao trabalho a metodologia científica da Análise de Conteúdo, 

com o método de Estudo de Caso do programa “Nas Garras da Patrulha”. A Análise 

de Conteúdo que será entendida por nós como uma metodologia das ciências 

humanas e sociais destinados à investigação de fenômenos simbólicos por meio de 

várias técnicas de pesquisa. (FONSECA JÚNIOR, 2009). Onde houve uma pré-

análise, que foi feito um planejamento do trabalho a ser elaborado, sistematizando 

as ideias iniciais com o desenvolvimento das operações ao longo do plano de 

análise, em seguida houve a exploração do material, onde foi feito a análise 

propriamente dita, com o estudo de caso do programa, a coleta de dados e as 

entrevistas, e ao final fizemos o tratamento dos resultados obtidos e interpretações, 
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chegando assim ao resultado final da análise. Hoje em dia a importância da análise 

de conteúdo aplicada à investigação é cada vez maior, sobretudo devido à forma 

metódica com que tratam informações e testemunhos que apresentam algum grau 

de profundidade complexidade. É um ótimo estudo para a aplicação em linguística e 

ciências da comunicação, devido à preocupação de rigor e profundidade. 

No estudo de caso do programa “Nas Garras da Patrulha”, estudo de 

caso este que é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de 

aprofundar uma unidade individual. Onde cientificamente o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em 

abordagens especificas de coletas e analise de dados (YIN, 2001). Fui expectador 

dos programas exibidos durante o período de 25 de novembro a 11 de dezembro de 

2013, dentre os dias uteis da semana, de segunda a sexta feira, totalizando 13 

programas, exibidos no horário das 19h30m, apresentado pela emissora como o 

horário de exibição oficial, com reprises também durante a semana no horário de 

10h30m. Anotações sobre os programas assistidos foram feitos em um caderno, 

destinado para as observações que seriam importantes ao desenvolvimento da 

análise e que são apresentados neste trabalho no tópico da apresentação dos dados 

coletados.  

Uma visita aos estúdios da TV Diário ocorreu no dia 09 de dezembro de 

2013, onde foi possível acompanhar uma manhã de gravações, e entrevistar de 

forma informal a produção e demais responsáveis pelo programa, entrevista informal 

entendida como uma entrevista livre ou não-estruturada, uma simples conversação 

com objetivo básico a coleta de dados, onde se pretende obter uma visão geral do 

assunto pesquisado (GIL, 1999), para saber sobre a história e desenvolvimento ao 

longo dos anos do programa, além da visão de quem constrói e desenvolve a 

produção deste conteúdo sobre a linguagem e os tipos humanos apresentados. 

Desta forma foi possível a concepção da análise de conteúdo do “Nas Garras da 

Patrulha”. 

Esta pesquisa se apresenta como de relevante conhecimento na área da 

comunicação social, pois a comunicação está ligada diretamente com a cultura das 

pessoas. E esse poder, na qual o trabalho vem a mostrar, de que a Televisão 

estabelece essas interações contínuas entre os indivíduos de determinadas regiões 

e estabelece um complexo de padrões de comportamento e crenças de um povo. E 

com isso, o valor da disseminação da cultura local, pode gerar situações de 
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aceitação social e cultural, podendo culminar até mesmo em conflitos na construção 

da identidade local.  

E foi pensando nessa cultura local, da cidade de Fortaleza, a sua 

linguagem e os seus tipos humanos, em detrimento de como ela nos é apresentada 

nas emissoras de TV da cidade, especificamente no programa “Nas Garras da 

Patrulha”, apresento-lhes este trabalho, onde espero contribuir para que, “A Cultura 

regional e sua representação na produção de televisão da cidade de Fortaleza: Um 

estudo de caso do programa Nas Garras da Patrulha”; enriqueça os estudos 

culturais e de comunicação, e que possa estimular o aprofundamento de novas 

pesquisas. 
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1. CULTURA, TELEVISÃO E REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

O presente capítulo pretende introduzir o leitor aos conceitos centrais da 

discussão à qual se propõe o primeiro capítulo, tornando assim, possível a 

compreensão dos principais referenciais teóricos aplicados a esta investigação. O 

capítulo está dividido em três partes: a primeira se propõe apresentar os conceitos 

de cultura, comunicação de massa e indústria cultural. Estes contribuirão para o 

entendimento da intenção e construção deste trabalho. Na segunda parte traremos 

para a discussão a compreensão da televisão como produtora de cultura, levando 

em consideração que, a TV tem muito mais a ver com o relacionamento entre 

pessoas do que com produtos ou com consumo passivo de conteúdo.  

No ultimo tópico deste capítulo, apresentamos uma discussão sobre a 

regionalização da produção de televisão, como se faz e com se realiza essa 

regionalização. Nossa intenção é procurar elaborar um texto claro, informativo e 

simples, que oferece subsídios para a compreensão das questões que serão 

discutidas ao longo do trabalho. 

 

1.1  Cultura, Comunicação de Massa e Indústria Cultural 

 

Para iniciarmos a fundamentação teórica para a realização desse trabalho 

foi indispensável a busca por uma definição de cultura, a fim de tornar possível sua 

aplicação junto a outros conceitos abordados para a discussão das questões 

propostas nesta investigação. Apesar da multiplicidade de significados, a noção de 

cultura parece convergir para uma visão antropológica: 

 
No final do século XVIII e no princípio seguinte, o termo germânico Kultur era 
utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, 
enquanto a palavra francesa Civilization referia-se principalmente as relações 
materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tylor 
(1832 – 1917) no vocábulo inglês Culture, que “tomado seu sentido etnográfico é 
este todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes 
ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 
de uma sociedade”. (LARAIA, 2004, p.25)  
 

A visão antropológica como definidora do conceito de cultura, coloca seu 

aparato teórico construído no passado, com possibilidade de, no presente, explicar e 

compreender os processos que venham construir a ordem social, e de outro lado, 

contraria tal tendência, da reivindicação das singularidades, apontando para a 

constituição de uma sociedade como una e diversa. Nesse campo de estudo, 
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defende-se que ora a trajetória da antropologia tem sido a de avaliar as diferenças 

sociais, étnicas e outras com a finalidade de proporcionar alternativas de intervenção 

sobre a realidade social de modo a não negar as diferenças; ora não seria a tradição 

antropológica suficiente para dar conta do contexto político das diferenças e, como 

tal, estaria superada em seus propósitos.  

A partir da antropologia, emergem outras perspectivas teóricas, dentre as 

quais se destacam os chamados estudos culturais, cuja definição se dá no interior 

das correntes ditas pós-modernas. Em uma visão mais aplicada à produção 

simbólica como é o caso dos meios de comunicação.  

 
A cultura é regida por um sistema, que se entende como o conceito das relações 
internas típicas da realidade da produção, pelos indivíduos, do sentido que 
organiza as suas condições de coexistência com a natureza, com os próprios 
membros do seu grupo e com outros grupos humanos. (SODRÉ, apud MIGUEZ, 
2002, p.44) 
 

Dessa forma, a cultura, ao abranger os elementos distintivos pelos quais 

cada indivíduo refere sua identidade pessoal ao conjunto de fatores que a definem, 

remete às práticas de organização simbólica, de produção social de sentido e de 

relacionamento com o real. E é através de um fator comum a todos os indivíduos, a 

comunicação, que a cultura é disseminada.  

 
A comunicação realiza-se no plano da interação entre duas pessoas, nos diálogos 
coletivos... Mas ocorre igualmente nas formas sociais maiores de contato com 
objetos, especialmente com objetos culturais das produções televisivas, 
cinematográficas, teatrais... Inclusive em ambientes de relacionamento virtual. 
(MARCONDES FILHO, 2009, p. 64) 
 

Dentro desse plano de interação desenvolvem-se diversos tipos de 

comunicação entre os quais se destaca a Comunicação de Massa, consolidada 

durante o século XX, com o advento das tecnologias da informação e a veiculação 

para grandes públicos consumidores dos conteúdos informativos. A expressão 

Comunicação de Massa refere-se diretamente aos meios de comunicação como à 

imprensa escrita, o rádio, à televisão e a outras tecnologias de comunicação, como 

cinema e produtos derivados da indústria fonográfica e editorial. 

 
Os meios de comunicação são encarados como a forma em que é transmitida a 
comunicação de uma pessoa ou grupo para o outro. O termo massa está muito 
bem direcionado a multidões padronizadas e homogêneas, não possui um grupo 
específico mais tem significado na sociedade como um todo. (ADRIAN, 2012, p.2).  
 

 No inicio do século XX, os primeiros autores a estudar a Comunicação de 

Massa foram os filósofos Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1896-
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1973), pertencentes ao grupo de intelectuais que integraram a chamada Escola de 

Frankfurt. Ao analisar os meios de comunicação constataram que: 

Os Meios de Comunicação de Massa, são a imprensa escrita, o rádio, a televisão 
e outras tecnologias de comunicação. A palavra “massa” implica que os meio 
atingem muita gente. A palavra “meios” significa que a tecnologia media ou 
intervém na transmissão de mensagens de emissores para receptores. Além 
disso, a comunicação por meio da mídia é geralmente de mão única ou, pelo 
menos, desequilibrada. Existem poucos emissores (ou produtores) e muitos 
receptores (ou membros da audiência). (ROBERT BRYM, 2006, p. 458) 

 

Com esta análise, concluíram que esses recursos funcionavam como uma 

indústria na padronização de noticiais e serviços. Dentro dessa concepção, surge a 

expressão Indústria Cultural. O termo surge na obra “A indústria cultural: o 

Esclarecimento como Mistificação das Massas”, de 1942, trabalho elaborado por 

Adorno e Hohkheimer. “É uma paródia da grande cultura que faz escárnios do 

projeto iluminista.” (MARCONDES FILHO, 2009).  

Coelho (1980) ao discutir a Indústria Cultural correlaciona esta com “os 

meios de comunicação de massa” e com a “cultura de massa”. “Para que ela exista 

é necessária à presença daqueles meios, mas a existência destes não acarreta a 

daquela cultura.” (COELHO, 1980, p.6). No entanto, apresenta-se como a 

abordagem mais adequada para a questão da Indústria Cultural, a análise do próprio 

termo presente em sua etiqueta, o termo “Indústria”. Pois se acrescenta a existência 

de uma economia de mercado, ou seja, uma economia baseada no consumo de 

bens, e a existência de uma sociedade de consumo. Assim a Indústria Cultural, se 

apresenta como produtora de cultura, visando os princípios econômicos em geral. 

“Trata-se de uma nova forma de se fazer política e exercer o poder na atualidade.” 

(MARCONDES FILHO, 2009). 

 

1.2 A televisão como produtora de cultura de massas 

 

Nesse estudo, particularmente, optamos por analisar a cultura, através da 

evolução de um meio de comunicação de massa influente, a televisão. No Brasil, a 

televisão é tecnicamente definida como comunicação eletrônica, com a transmissão 

de sons e imagens; é classificada como um serviço de radiodifusão, regido por leis 

próprias e considerada de interesse nacional. Trata-se, portanto, de um serviço 

público a ser prestado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou 
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concedido, mediante concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 

tenham capacidade para seu desempenho (ALARCON, 2005). 

 
A televisão não surgiu para responder a uma “necessidade” real de comunicação 
por imagens... Surgiu diretamente do meio técnico, como resultado da crescente 
autonomia dos bens eletrônicos (do mercado) com relação as reais carências 
humanas. A televisão é uma técnica, um eletrodoméstico, em busca de 
necessidades que a legitimem socialmente. (SODRÉ, 1984, p.14) 
 

O fascínio que a televisão suscita em seus telespectadores, 

especialmente no Brasil, onde este veículo assume um lugar privilegiado por ser o 

principal meio de acesso à informação e entretenimento para a maioria da 

população, tem contribuído para posicionar a televisão como detentora de um poder 

disseminador de práticas e costumes que influem na estruturação da sociedade. A 

televisão caracteriza-se como um poderoso aparato do sistema tecnológico da era 

midiática vivida atualmente, quando perde o seu caráter de mero transmissor de 

mensagens e alcança o status de formatador da própria realidade. Dessa forma, 

este meio de comunicação adquire importância para a difusão e manutenção da 

identidade no contexto contemporâneo. O que se pode levar a um conceito de 

televisão é a forma de relações sociais a que ela induz a partir de sua 

sistematicidade operacional. “A televisão imbrica com as instituições fundamentais 

da civilização ocidental (capital, família, democracia, escrita)”. (SODRÉ, 1984, p.18).  

Porém reconhecer a natureza cultural da televisão, como um fenômeno 

digno de análise, em sua dimensão histórica, política, econômica e propriamente 

estética, é algo nem sempre alcançado nos estudos de comunicação. Em geral, a 

Televisão é vista como um bloco homogêneo de produções destinadas ao consumo 

instantâneo, cujo público se mostra incapaz de formular opiniões ativas e que 

possibilita aos realizadores e anunciantes o maior nível de lucro. 

 
Televisão é um sistema informativo homólogo aos códigos da economia de 
mercado e acionado pelo desenvolvimento tecnológico. Os jornais, o rádio, as 
revistas e outros meios de informação ou de entretenimento, integram esse 
sistema... O sistema a que nos referimos deve ser entendido como um complexo 
institucionalizado de meios de informação interdependentes (inclusive do ponto de 
vista do consumidor, as despesas com a indústria cultural se apresentam 
conexas) e com uma tendência a homogeneização de suas mensagens. (SODRÉ, 
1984, p. 18-19) 
 

Obras que trazem alguma temática cultural e artística para a televisão 

cumprem com uma das finalidades originais do meio, mas o espaço que ocupam no 

universo de programação das televisões abertas é reduzido, tornando-se as 

emissoras públicas praticamente seu reduto de sobrevivência. No conjunto das 
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experiências do gênero, existem olhares mais ou menos ampliados, especialmente 

sobre este campo que abarca “visões de mundo”. Contribuem para definir os modos 

de fala sobre a “cultura”, termo plurivalente, desde fatores estruturais, como a 

dinâmica de produção da emissora, os grupos de telespectadores para os quais se 

deseja falar e os valores implícitos no discurso, até dos mais subjetivos, como a 

criatividade dos profissionais e a vontade de inovar. 

 
O modelo hegemônico de televisão imbrica em seu próprio modo de operação um 
dispositivo paradoxal de controle das diferenças: uma aproximação ou 
familiarização que, explorando as semelhanças superficiais, acaba nos 
convencendo de que, se nos aproximarmos o bastante, até as mais “distantes”, as 
mais distanciadas no espaço e no tempo, se parecem muito conosco; e um 
distanciamento ou exortização que converte o outro na estranheza mais radical e 
absoluta, sem qualquer relação conosco, sem sentido para o nosso mundo. 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.262-263) 
 

Porém, deve-se fugir da ideia de que cabe somente às emissoras 

educativas e culturais, dada sua natureza, atender a essa demanda, discurso por 

vezes naturalizado por esses mesmos veículos. Quando partem dessa premissa, o 

risco de adotarem uma linguagem tradicional é grande. Na verdade, assim deveria 

ser para todos os canais de televisão, mas fica a cargo dos públicos a iniciativa de 

garantir representações plurais de vozes, tarefa que passa por buscar novos 

formatos de programa. É preciso inclusive questionar a capacidade do campo 

público, em sua atual configuração no Brasil, para lidar com o novo. 

É neste sentido que aponta Jesús Martín-Barbero (2002), ao buscar uma 

definição para o que chama de “televisão cultural”, a ser atendida pela matriz 

pública, mas não somente por ela. Uma vez reconhecido “o lugar estratégico que a 

televisão ocupa nas dinâmicas da cultura cotidiana das maiorias” (MARTÍN-

BARBERO, 2002, p. 68), a mídia cultural, na concepção do autor, diferencia-se pela: 

 
1. Especificidade da linguagem televisiva: não apenas transmite conteúdo de 
outros meios, mas produz o que é próprio para a televisão em todos os gêneros. 
2. Conexão com a realidade fragmentada contemporânea. 
3. Caráter formativo, ao desenvolver a alfabetização audiovisual da sociedade e 
promover novas sensibilidades. 
4. Sentido múltiplo para competitividade: “profissionalismo, inovação, e relevância 
social de sua produção”. (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 74) 
 

Analisar a produção televisiva passa por ressignificar os modos de ver, 

quebrando os preconceitos geralmente devotados pelos intelectuais a esse meio e 

reconhecendo os processos dinâmicos de constituição de sentido para a televisão 

na cultura, percurso que evoca a acepção de exercitar o olhar que propõem. 

(MARTÍN-BARBERO E REY, 2001) Cada obra exige um referencial de análise 
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peculiar, porém alguns padrões e linhas gerais podem ser estabelecidos. É preciso 

entender o próprio lugar da televisão como sistema cultural e as contradições que 

perpassam projetos que se põem a delimitar o que é ou não cultura. 

 

1.3 A regionalização da produção de televisão: da rede nacional a produção local 

 

A regionalização da produção audiovisual é uma preocupação recorrente 

para estudiosos da comunicação, telespectadores, produtores independentes e 

gestores públicos. “A Constituição Federal, promulgada em 1988, em seu artigo nº 

221, inciso III, já previa a regionalização da produção cultural, artística e jornalística 

das emissoras de televisão.” (BAZI, 2001, p. 12).  

No Brasil, em relação à Televisão regional, são muito poucos os estudos 

que se debruçam sobre o tema. Para definir o conceito de televisão regional, 

portanto, faz-se necessário recorrer à tradição Europeia.  

 
Com a proliferação de TVs independentes de caráter regional, na Europa dos 
anos 1980 e 90, essa definição é considerada pejorativa, sendo relacionada em 
prol da noção de televisão de proximidade, utilizada para emissoras que se 
dirigem, fundamentalmente, a uma comunidade humana de tamanho médio a 
pequeno, delimitada territorialmente, com conteúdos relativos à sua experiência 
cotidiana, suas preocupações e problemas, seu patrimônio linguístico, artístico, 
cultural e sua memória histórica. (ROCHA Apud LÓPEZ, 2006, p.20)  
 

Ao contrário do que ocorre na Europa, no Brasil, a televisão regional não 

é um fenômeno comum, sendo mais característico a existência de emissoras 

afiliadas a redes nacionais, com parte da programação produzida localmente. Esse 

quadro é resultado dos condicionantes políticos e econômicos impostos pelo modelo 

centralizado de rede. É parte das atribuições das emissoras locais, a contribuição na 

legitimação e difusão da cultura local. Desta forma, possuem um compromisso com 

as sociedades onde estão localizadas e devem orientar-se à promoção da cultura 

regional, através de suas políticas. Um problema dos contratos de afiliação é o 

tempo pré-estabelecido pelas cabeças para a produção regional. Outra dificuldade é 

o alto risco de retorno financeiro, que muitas vezes leva as emissoras a nem sequer 

preencher o pouco tempo permitido pelas cabeças. 

 
A programação de uma estação de televisão regional nasce de uma necessidade 
de atender a um mercado regional. Para isso, os responsáveis por tais emissoras 
trabalham em sintonia com seu público, realizando pesquisa de mercado e do 
telespectador, a fim de que o dinheiro investido pelo anunciante, nos intervalos 
comerciais, tenha o retorno esperado. (BAZI apud CAPARELLI, 2001, p.45) 
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Para entender a realidade produção local, a julgar pela estrutura vertical 

das redes de televisão, a extensão de suas análises para todas as capitais ou para 

as geradoras no interior poderia certamente apresentar um quadro mais completo, 

mas dificilmente iria alterar radicalmente a evidência da desvalorização da cultural 

regional pelas emissoras de televisão nacionais.  

Ao estudo de produção televisiva em Fortaleza, a referida influência da 

televisão e os interesses publicitários levaram as emissoras à unificação da 

mensagem, como nos alerta Barbero sobre “... A tendência a constituir-se num 

discurso que, para falar ao máximo de pessoas, deve reduzir as diferenças ao 

mínimo, exigindo o mínimo esforço de decodificação e chocando minimamente os 

preconceitos sócio-culturais das maiorias”.  

Em uma breve viagem histórica pelo surgimento da produção local 

televisiva, destacamos que, a década de 1960 representou o início dessa produção. 

A TV Ceará (Rede Tupi), canal 2, dos Diários Associados, foi inaugurada em 26 de 

novembro de 1960. A emissora representava a expansão da cadeia associada pelo 

Nordeste, após instalar canais em Recife e Salvador naquele mesmo ano. A 

produção era tipicamente local. Em 1970 foi inaugurada oficialmente a TV Verdes 

Mares, que se destacava pelos noticiários. Em 1974 surge no estado a TV Educativa 

do Ceará, sob responsabilidade do Sistema de Teleducação do Estado, sendo que, 

a partir de 1993, a TV Educativa muda seu nome para TV Ceará (TVC), em 

homenagem a emissora pioneira no Estado, entretanto a mudança não alterou a 

programação educativa. A TV Uirapuru, mais tarde TV Cidade, inaugura-se em 

1978, como afiliada da Rede Bandeirantes e em seguida do SBT, no começo dos 

anos de 1990 inaugura-se a TV Jangadeiro, que firmou-se como grande inovadora 

de produção local. Recentemente emissoras com produção local durante toda a 

programação passaram a se fazer presentes no estado, a TV Diário em 1998 e a TV 

União, em 2001.  

Segundo informações da ANATEL (Agencia Nacional de 

Telecomunicações), atualmente existem vinte e três emissoras com predefinições 

em canal para televisão aberta na cidade de Fortaleza, oito são filiadas de 

emissoras do sudeste do país - TV Ceará (TV Brasil); TV Cidade (Rede Record); TV 

Verdes Mares (Rede Globo); TV Jangadeiro (Rede Bandeirantes); TV Metrópole (TV 

Escola/Rede Gospel); NordesTV (SBT); TV O Povo (TV Cultura); Canal 54 Fortaleza 

(TV IMPD). Doze são geradoras de sua programação 100% feitas no sul e sudeste 

do país - RedeTV!; Record News; Rede 21; TV Novo Tempo; RIT; Rede Aparecida; 
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Rede Gênesis; TV Senado; Rede Vida; Mix TV; Boas Novas; Canção Nova. E 

somente três emissoras possuem uma programação 100% local, produzida em 

nossa cidade - TV União; TV Diário; TV Assembleia CE. 

De fato deixamos muito a desejar nos debates sobre incentivos à 

produção local de conteúdo, independente, ou por comunidades locais, que 

colaborem para a consolidação da identidade local, em um país multifacetado e com 

especificidades tão variadas. As emissoras de televisões locais têm demonstrado 

interesse e capacidade para produzir conteúdo cultural local. Portanto, é preciso 

estar atento para as novas movimentações e debater a questão nos níveis mais 

estratégicos de governo, nas esferas federal, estadual e municipal, por meio de 

reflexões profundas, pois esses assuntos terão um impacto importante na 

sociedade.  

O que realmente contará para a criação de uma sociedade mais justa e 

evoluída é a transformação dos conceitos sobre cultura local neste setor. Só assim, 

iremos além da simples discussão sobre distribuição de conteúdos culturais na 

televisão local e começaremos realmente a focar na essência deste processo: 

estimular a produção de conhecimento local para garantir empregos, gerar conteúdo 

e estimular a produção de elementos de significação relacionados à identidade 

cultural local. 
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2. CULTURA REGIONAL E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Procuramos neste capítulo discutir questões referentes a formação 

cultural no estado do Ceará, a cearensidade e sua representação na programação 

de televisão local. A discussão requer um esforço para fugir de questões simplistas, 

de apelos idealizadores e estereótipos. Uma das primeiras questões abordadas é a 

relação do mundo globalizado com as características sociais locais de um povo e a 

configuração da comunicação como forma de elaboração de um universo simbólico, 

que possibilite integrar conhecimentos para legitimá-las. 

Em seguida, trazemos para a discussão características específicas da 

cultura cearense, onde abordamos o humor, apontado como principal característica 

dessa cultura, e que culmina por influenciar a linguagem e os tipos humanos. Por 

ultimo buscamos apresentar como essa cultura regional vem sendo representada na 

programação das emissoras de televisão de Fortaleza, no Ceará, a partir de um 

breve retrospecto histórico deste veículo de comunicação, através de seus 

programas de maior destaque. 

 

2.1. A Cultura Regional e suas características no contexto da comunicação 

 

Como discutido no capítulo anterior, a cultura é o todo que inclui 

conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Os cenários 

culturais em que nascemos e amadurecemos influenciam nosso comportamento. 

Desta forma, podemos inferir que “Talvez pareçamos moldados em fôrmas que a 

sociedade preparou previamente para nós.” (GIDDENS, 2005, p. 168) Assim, com o 

advento da era da informação convivemos durante toda a nossa existência com os 

meios de comunicação, em que se desenvolvem processos de comunicação de uma 

pessoa para outra ou de grupo para o outro. 

Apesar de estarmos vivendo em uma era em que há um processo de 

convergência na produção, distribuição e no consumo de bens materiais, devido à 

globalização dos mercados - inclusive na produção da comunicação o que poderia 

vir a configurar o esquecimento das culturas regionais diante desse novo modo de 

comunicação não se concretizou. 

As transformações culturais geradas pelas últimas tecnologias e por mudanças na 
produção e circulação simbólica não eram de responsabilidade exclusiva dos 
meios de comunicacionais induzidos a procurar noções mais abrangentes. Como 
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os novos processos estavam associados ao crescimento urbano. (CANCLINI, 
2000, p. 284-285)  
 

Assim com a construção de uma sociedade urbana e as transformações 

sociais, as culturas regionais cada vez mais ganham espaço nos conteúdos gerados 

pelos meios de comunicação, como forma de identificação com seu público alvo. 

Assim, a comunicação se configura como forma de elaboração de um universo 

simbólico, que possibilita integrar conhecimentos para legitimá-las. 

 
Esse universo integra o conjunto de significados que possibilitam aos membros 
integrantes de um grupo aprender a realidade de uma forma consensual, assim 
como integrar os conhecimentos e viabilizar a comunicação, mediante os 
processos de institucionalização e legitimação. (TEMP, apud BERGER e 
LUCKMANN, 2008, p.162) 
 

Naturalmente os termos Cultura e Comunicação convergem. É nesta 

experiência cultural e comunicacional que os processos criam, alimentam e 

estabelecem os laços sociais e da sociabilidade entre os indivíduos e os grupos que 

partilham os mesmos quadros de experiência e que se identificam de forma comum. 

Os processos culturais e comunicacionais emergem a pluralidade da vida cotidiana 

que são fatores importantes na formação de indivíduos, na maneira em que se 

inserem no mundo, suas possibilidades, seu modo de perceber e dar sentido à vida. 

“Um povo, uma comunidade são possuidores de uma identidade, ou seja, hábitos, 

costumes, valores que são comuns aos seus membros e os diferenciam de outros 

povos ou comunidades.” (BANETON, 2006, p.48)  

Desta forma, compreendemos que a cultura regional possui sua própria 

identidade e apresenta-se no contexto da comunicação através da expressividade 

de seus símbolos, de sua fala, de suas cores, de sua musicalidade, da sua comida, 

das suas preces e ritos religiosos, dos seus valores, buscando o fortalecimento da 

identidade, como forma de conquistar o público consumidor.  

Na televisão regional, busca-se reproduzir os símbolos sociais da 

comunidade, nos trajes, na culinária, nas músicas, nas danças, nas devoções, nas 

festas populares, e em outras formas de representações coletivas do local, com o 

intuito de que haja identificação do telespectador local com a sua programação 

regionalizada. 

Segundo estudo apresentado pelo Observatório do Direito à 

Comunicação1, no ano de 2009, a produção local no que tange aos gêneros, o 

                                                           
1 O Observatório do Direito à Comunicação é um portal que produz informação e estimula o debate 

sobre a comunicação no Brasil. Realizado pelo Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social. 
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jornalismo é o tipo de conteúdo mais frequente, em segundo lugar estão os 

programas de entretenimento, em terceiro os esportivos, e em quarto os culturais. O 

grupo denominado “Outros” somou índices bem altos na programação, todavia 

abarcou tipos bem variados de conteúdos. Nessa reprodução da cultura regional, 

“são elaborados os processos de transmissão e recepção dos valores já existentes 

com a cultura globalizada.” (BANETON, 2006, p. 71) Observa-se que a produção 

regionalizada passa a incorporar elementos da cultural local que podem ter também 

referência nos elementos de uma cultura global.  

Em Fortaleza, em uma simples observação da programação local, é 

possível constatar que se busca regionalizar o conteúdo, aproximando a 

programação local à identidade regional dos telespectadores. Em uma classificação 

própria elaborada para este estudo, observamos na produção de televisão da cidade 

de Fortaleza, os seguintes gêneros: 

 

Gênero Especificações 

Jornalismo 
telejornais, com prestação de serviços, reportagens 
investigativas, entrevistas de caráter jornalístico 

Entretenimento 
programas de auditório, programas de variedades, 
humorísticos, programas que cobrem eventos, 
programas turísticos 

Esportes 
telejornais esportivos, transmissão de jogos, mesas 
redondas 

Culturais 
atrações voltadas para mostrar os bairros de Fortaleza, 
ou as cidades do estado, e que têm como temática as 
culturas locais 

Policiais 
com foco em crimes e na cobertura das atividades das 
polícias 

Educativos 
voltados à apresentação de informações de cunho 
formativo ou à complementação da educação formal dos 
cidadãos 

Infantis 
destinados ao público infanto-juvenil, com a 
apresentação de desenhos animados 

Rurais 
temáticas relacionadas ao campo, à produção agrícola 
ou à pesca 

Religiosos 
voltados à divulgação de pregações, eventos e 
mensagens de igrejas e organizações religiosas 

Tabela 1 – Tipos de programas recorrentes na programação  
de televisão da cidade de Fortaleza (elaboração própria) 
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A produção de conteúdo se volta para a população da cidade, utilizando-

se dos símbolos sociais locais para reproduzir a programação e criar 

empatia/identidade com o público. Para que o público crie laços de intimidade com 

sua programação e conteúdo. Não é simplesmente um a ideia de entretenimento 

audiovisual. É a construção de uma “identidade social”, para a disseminação da 

cultura, que é o que vai alicerçando a consciência do povo. “A identidade é uma 

"celebração móvel": formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam.” (HALL, 1987) 

A questão da construção da identidade é um processo amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social.  

 

A identidade é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos 
uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
"narrativa do eu". (HALL, 1990, P. 275)  

  

Portanto, a exibição de conteúdo regional nas emissoras de televisão em 

Fortaleza resulta, na construção ou propagação da cultura local, fortalecendo a 

identidade pessoal e social do indivíduo, e integrando-o em sua família e em sua 

comunidade, fornecendo-lhe, uma aceitação social, de que ele pertence a aquele 

local, além de condições de bem estar no espaço em que abita. 

 

2.2.  Características da Cultura Cearense 

A cultura considerada cearense, ou seja, aquela desenvolvida e 

expressada no estado do Ceará, é de base essencialmente europeia e ameríndia, 

com influências afro-brasileiras. O artesanato, a música, a literatura, o vestuário, a 

forma de falar, o comportamento individual e coletivo, o humor - característica que 

iremos discutir bastante neste tópico -, entre inúmeros outros aspectos culturais, 

possuem características tão particulares e peculiares que passaram a ser 

reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. De tão característica e rica 

ganhou um conceito próprio, a “cearensidade”, surgida a partir da proposição de 
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Gilmar de Carvalho, na obra Publicidade em Cordel, que uniu o olhar histórico 

econômico, com o conceito de estereótipo de Roland Barths. 

 

A definição dessa “cearensidade” consistiria em reforçar características que o 
censo comum alinhou como peculiares à gente da terra, numa operação 
ideológica de esvaziamento dos elementos contraditórios na construção de uma 

mitologia. (CARVALHO, 1994, p. 54) 

 

Quando se fala em Ceará, há logo a atribuição do humor como 

característica principal do cearense. O sucesso de humoristas cearenses em 

programas veiculados pelas emissoras de televisão em cadeia nacional, tendo como 

os primeiros expoentes Chico Anísio e Renato Aragão, que contribuíram para a 

propagação do humor como principal característica da identidade cultural dos 

cearenses. Nesse contexto, operam aspectos que tem implicações nas mais 

variadas formas de fixar a imagem cearense à vida cotidiana, passando pelos 

aspectos simbólicos que entram na construção da imagem nacional do Ceará e em 

sua autoimagem.  

 
“Veia inata para o humor”, “gaiatice cearense”, “o humor cearense” passaram a 
ser usado com frequência. A performance escrachada, as referencias do cotidiano 
da cidade e a crítica de costumes encontraram lugar no discurso para descrever o 
cearense. (MARREIRO, 2003, p. 186) 
 

Um ponto que devemos abordar neste momento é a elaboração de 

identidade por um determinado grupo social, onde é importante notar os dois 

campos distintos das identidades: o social e o individual. (GEERTZ, 1989) 

Apreender se aquele cearense vê a si próprio como “gaiato” e utiliza ou não essa 

“identidade” simbolicamente. Dentre as características cearenses que se destacam, 

e ainda seguindo essa linha do humor, na qual somos representados pelo sistema 

cultural que nos rodeia, está o riso: “Para compreender o riso é preciso recolocá-lo 

em seu meio natural, que é a sociedade; é preciso principalmente determinar sua 

função útil, que é uma função social”. (BERGSON, 2001, p. 13) Essa condição do 

riso na sociedade cearense é fundamental para essa propagação do humor como 

principal característica de cearense. 

Outro ponto que deve ser incluso nesta discussão, é abordar o tipo de 

humor que se apresenta hoje como característico do cearense. É o humor de apelo 

popular, usado sem pudores, palavras de baixo calão, abordam temas como os 
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orifícios, protuberâncias, ramificações, excrescências, gêneros, relações sexuais e o 

cotidiano. 

E nessa perspectiva de transmitir o humor de forma mais popularesca 

possível, é que surge outra característica primordial de nossa cultura local, a 

linguagem.  

 

2.2.1. Linguagem  

 

Como se sabe as línguas não são absolutamente uniformes, pois variam 

no tempo, no espaço geográfico que ocupam, e em função dos indivíduos e das 

comunidades que delas se servem. A peculiar fala cearense se configurou como 

uma forma representativa da cultura do nosso Estado, o “cearensês” ou o “cearês”, 

representa o que vem a ser a forma típica da nossa fala. A configuração da 

linguagem característica de um local se dá a partir da “dialetologia e a geografia 

linguística com a sociolinguística, contemplando aspectos fonético-fonológico, morfo-

sintático e léxico”. (LIMA, 2003, p. 286) 

No Ceará, um dos nomes pioneiros, no estudo da linguística local foi 

Florival Seraine. Ele não foi um linguista no sentido estrito do termo, uma vez que de 

profissão era médico. Contudo, dedicou-se, durante muito tempo, ao estudo da 

língua e da cultura nordestinas, especialmente a cearense. Seus trabalhos vão 

desde o estudo dos aspectos fonético-fonológicos e léxico da língua, passando 

pelos regionalismos e arcaísmos até ao estudo das várias manifestações artístico-

culturais do povo cearense. Seraine trouxe para o âmbito de sua pesquisa o 

conceito da onomástica, que foi caracterizada, como o estudo que se faz em torno 

de nomes próprios. Esses estudos podem abordar gênero, origens, processos de 

denominação em diferentes línguas ou dialetos. A onomástica está inserida nos 

estudos de linguística e possui forte vinculação com a História e a Geografia. 

 
Não intentamos - é claro - eliminar a noção de estrutura do âmbito da investigação 
linguística, pois ela participa da própria natureza da linguagem humana. Apenas 
erguemo-nos - é bom reiterar - contra a subestimação, procedente de núcleos 
estruturalistas, aos outros aspectos essenciais no estudo da linguagem, como os 
de ordem sociocultural e histórico. Manifestamo-nos contra as suas pretensões de 
exclusivismo ou de prioridade como trabalho verdadeiramente científico, em 
relação às demais orientações em Linguística... No sentido de que a linguagem 
não pode deixar de ser encarada também como um fato cultural, compete-nos, 
sem dúvida, valorá-la e tentar orientá-la de modo adequado, como coroamento de 
nossas atitudes científicas em relação à mesma, atitudes essas que, apesar das 
bases normativistas, deverão exercer-se sempre em consonância com a realidade 
linguístico-cultural. (SERAINE, 1979, p. 22-23) 
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A tendência de alguns anos para cá, é a publicação de dicionários, 

vocabulários, glossários, de autoria não de lexicólogos, ou linguistas, mas de 

jornalistas, engenheiros, médicos, folcloristas, ou pessoas curiosas que resolvem 

listar de modo descontraído, e publicar em formato de obras lexicográficas, palavras 

e expressões populares de respectivas localidades. A concepção dessa língua e 

desse ser cearense é apontada pelos próprios autores desses dicionários da 

linguagem regional, tendo ligação direta com a forma de falar dos humoristas locais.  

 
A “mangação”, o “boneco”, a “molecagem”, em fim, a “irreverencia”, a “veia 
humorística”. Esse “jeito de ser cearense”, conforme revela os dicionários, teria 
relação direta com o “jeito de falar cearense”. O Ceará teria então um “dialeto” 
numa dimensão folclórica, engraçada, que se revela através de uma fala marcada 
pela “mangação” do mundo e também uma “automangação”, características que 
conhecidiram com o “ser cearense”. (LIMA, 2003, p. 289)  
 

Embora haja esse consenso em torno do humor como fator determinante 

na linguagem local, essa relação silencia aspectos sócio históricos e ideológicos 

relevantes. Estamos numa sociedade de classes e a diversidade linguística é 

influenciada também por este aspecto, além de que os dicionaristas aplicam o modo 

de falar a partir de uma posição social específica para atribuir uma imagem ao 

conjunto de toda a sociedade. 

 
Os conflitos sociais se materializam na língua em funcionamento na História de 
um povo, estabelecendo diferenciações que nos alertam para a necessidade de 
uma postura crítica diante de tentativas de etiquetagem, de imposição de 
estereótipos. Afinal na sociedade existem olhares sobre a língua, imagens da 
língua, normas que podem ser partilhadas por todos ou diferenciadas segundo 
certas variáveis sociais (sexo, escolaridade) e que geram sentimentos, atitudes, 
comportamentos diferenciados. (LIMA apud CALVET, 2003, p. 289) 
 

Se considerarmos um contexto mais amplo, podemos concluir que, o 

povo apenas vive ou sobrevive construindo discursos sobre si e sobre o mundo, a 

partir de uma memória linguística e dentro de determinações sociohistóricas. Situam-

se em um plano de “descontração” e “gozação”, podem resultar em sentidos 

contrários, negativos para a língua e para os falantes, porque sugere a condição de 

um dialeto pejorativo, o que pode reforçar o preconceito linguístico. 

Enfim, o “falar cearense” são signos vivos de discursos e sentidos a 

construírem um sujeito coletivo da língua que se historiou no Ceará. Assegura certa 

legitimidade, baseada em discursos socialmente aceitos como realidade do “ser 

cearense”. A fala cearense é uma pluralidade de vozes e de sentidos que procura 

significar o mundo, e ao mesmo tempo, significar-se, configurando imagens 

determinadas pelas relações sócio históricas, textuais e discursivas.  
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2.2.2. Tipos Humanos 

 

A pluralidade de tipos humanos é uma outra característica marcante de 

nossa região. Isso designa um conjunto cultural e territorial, marcado pelos aspectos 

geográficos do Ceará. Esses “tipos cearenses” se tornaram ícones de representação 

de uma cearensidade. Os tipos humanos no Ceará estão ligados diretamente a três 

tipos, a partir dos processos históricos e geográficos que ocorreram no estado, 

discutidos por Gustavo Barroso em texto na coletânea “O pensamento brasileiro de 

clássicos cearenses”, na qual é tratado com os ‘Tipos Normais’, sendo o sertanejo, o 

fazendeiro, e o vaqueiro. (BARROSO, 2005) 

O primeiro deles, o sertanejo, é identificado como simples, hospitaleiro, 

rude, sem modos, com uma calma e uma serenidade admiráveis; é caracterizado 

por seu traje de couro pardo avermelhado, ou de algodão azulado, cinzento-sujos, e 

um chapéu de palha. Na sua linguagem trazem gementes de longas sílabas finais, 

está sempre com um aspecto de tristeza. O tipo comum é do mestiço, acaboclado, 

de pequena estatura, cabelo escuro, cabeça achatada. 

 
Simples, modestos, quase sem ambições, olha com desprezo e sem curiosidade 
para tudo o que se relacione diretamente com o seu meio. Fala-se lhe das 
maravilhas da cidade e das belezas do mar, franze o beiço, repuxando-o aos 
cantos e pergunta incrédulo e indolente: “E é?” (BARROSO, 2005, p.170) 
 

O fazendeiro e o vaqueiro, também possuem as mesmas características 

do sertanejando, na forma de falar, de ser, agir e se vestir, mas com algumas 

particularidades. O fazendeiro planta colhe de tal modo, porque era assim que seu 

pai colhia, cria assim, porque seu avô criava. Os vaqueiros tem a imagem 

diretamente ligada aos seus cavalos e bois, além de habilidades semelhantes à de 

ciganos.  

 
São magros, angulosos, todos músculos e nervos. Movem-se e trabalham com 
vagar e lentidão, porem com uma tenacidade espantosa. Enquanto um homem 
forte derruba uma árvore com seis ou oito machadadas e, pelo próprio esforço, ao 
derrubar a segunda está cansado; o cearense derruba pausadamente, sem dá um 
golpe mais forte do que o outro e passará a trabalhar o dia inteiro sem fadiga. 
(BARROSO, 2005, p.169) 
 

A representação desses e outros tipos se popularizaram através do 

humor, mais uma vez aqui mostrando sua potencialidade em propagar ou de 

construir uma cultura regional. Como imagens difundidas pela popularização de 

alguns tipos característicos na região, passamos a observar a predominância de 

elementos como o “bodegueiro”, a “dona de casa”, o “bêbado”, o “corno”, o “ladrão”, 
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a “fofoqueira”, a “bicha”, entre alguns outros, que consistiu em reforçar as 

características que o senso comum alinhou como peculiares à gente da terra. 

 
É uma operação ideológica de esvaziamento dos elementos contraditórios e de 
construção de uma mitologia, onde personagens, paisagens, costume e produção 
cultural tecem uma trama que simula o Ceará elaborado a partir desses costumes. 
(PORDEUS JUNIOR, 2003, p. 19)  
 

Cada tipo humano detém suas características, na forma de falar, de se vestir, de se 

portar. A “bicha”, por exemplo, sempre vestida de forma exagerada, gesticulando 

descontroladamente, fala anasalada e com bordões conhecidos pela comunidade 

gay. A fofoqueira está quase sempre em sua janela de casa, ou na casa de vizinhos, 

sempre prestando atenção no que os outros fazem e falando sobre a vida alheia, 

através de bordões bem popularescos. O bodegueiro aparece sempre em sua 

bodega e comenta com seus clientes os fatos do cotidiano, seja da política, da 

sociedade, do esporte de forma engraçada e fazendo gozação das situações. Esses 

tipos humanos no Ceará constituem entidades dotadas de existência e significações. 

Simbolizam uma espécie humana, uma entidade social, símbolos, signos e 

significações, que passaram a ser observados como protagonistas de programas de 

televisão, principalmente os de caráter humorístico.  

 

2.3. A História da Cultura Regional nas emissoras de televisão em Fortaleza  

 

Frente à importância da cultura nacional e das culturas locais que a 

conformam em sua diversidade, especialmente no caso brasileiro, o tema da 

regionalização da produção emerge como questão central para que o país e seus 

vários rostos possam se reconhecer neste importante espaço de mediação, debate e 

formação de valores e opiniões que são os meios de comunicação. (VALENTE, 

2009) A regionalização dos meios de comunicação foi algo positivo para a cultura 

local. Mas essa regionalização da produção deve ser de participação democrática 

dos realizadores da cultura. Os processos políticos e culturais não devem apenas 

favorecer grupos oligárquicos locais, pois se sabe que grandes grupos manipulam 

os meios de comunicação através de suas ramificações regionais e que, através das 

mesmas apenas reproduzem as produções existentes dos grandes pólos produtores 

de conteúdo, concentrados no Sudeste do Brasil. 

A televisão chegou a Fortaleza na década de 1960, através da TV Ceará 

(Rede Tupi), canal 2, dos Diários Associados. A produção era tipicamente local, até 

porque o videotape ainda não havia chegado às emissoras, muito menos o sinal via 

satélite. A direção do canal ficou por conta do superintendente Eduardo Campos. A 
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teledramaturgia praticamente dominava a programação da TV Ceará, trazendo 

atrações como o TV de Romance, Contador de Histórias e o Videorama. 

Começaram a se destacar artistas como João Ramos, Lourdes Martins, Emiliano 

Queiroz, Wilson Machado, Dora Bastos, Paulo Oliveira, Cleide Holanda, Ary 

Sherlock, Danúbio Bezerra, Laura Santos, Tarcísio Correia, entre outros. 

(CARVALHO, 2004, p. 105) Muitas histórias eram criadas por Guilherme Neto e 

Péricles Leal, este um dos responsáveis pela implantação das emissoras de Assis 

Chateaubriand. 

Havia também espaço para o humor, com os programas Vídeo Alegre, 

com o então iniciante Renato Aragão, e Isto é Show, com Augusto Borges. No 

telejornalismo, havia os programas Repórter Cruzeiro, Correio do Ceará e 

Telesemana Unitário, estes últimos dois programas faziam menção aos dois veículos 

impressos que também integravam o conglomerado associado no Ceará. Luciano 

Diógenes, Tarcísio Holanda e J. Ciro Saraiva estavam entre os principais 

noticiaristas. 

 
Diversamente, o advento da TV Ceará se deu num contexto político, social, 
econômico e cultural em descompasso com uma sociedade de consumo de 
massa. Logo, sem a existência de um mercado de bens culturais de massa 
constituído ou mesmo nascente. A "modernização cultural", que se crê trazida pela 
TV Ceará, é aquela para atender aos anseios de uma elite ávida por progresso, 
desenvolvimento e enriquecimento cultural, que vinculou modernização a 
desenvolvimento, num reflexo de uma associação comum elaborada por 
intelectuais e classes dirigentes para construção de uma identidade nacional, nos 
anos 50 e 60, no Brasil. Para não mencionar, as necessidades expansionistas de 
um conglomerado da comunicação - Rede Tupi - procurando se esquivar da crise 

que já nos anos 60 começava a abatê-lo. (MONT'ALVERNE BARRETO, 

2008, p. 2) 
 

A programação local vivia seu auge até o surgimento do videotape, que 

trouxe uma nova abordagem mercadológica: barateou o custo extinguindo os 

programas locais e centralizando a produção para o eixo Rio-São Paulo. Isso 

provocou o desmonte da produção local e um aumento considerável da exibição de 

produções das emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo assim, a televisão 

cearense viveu um salto no número de canais e, consequentemente, houve a 

popularização deste meio nas décadas de 1970 e 1980.  

 
Era o momento em que as emissoras de televisão do Sudeste realizavam as 
primeiras transmissões comerciais via satélite (1969), mas muitos canais ainda 
dependeriam do tráfego de tapes com a mesma programação nacional fornecida 
pelas cabeças-de-rede. (CUNHA, 2009, p.03) 
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A partir de 1970, a TV Ceará começa a enfrentar a concorrência da TV 

Verdes Mares, que fez sua primeira transmissão em 1969 e foi ao ar oficialmente em 

1970. Fundada pelo industrial Edson Queiroz, no início o canal exibiu programas de 

diferentes emissoras, sendo grande parte da TV Globo. Porém, somente a partir de 

1974, tornou-se afiliada à Rede Globo, estabelecendo muito claramente o que seria 

a televisão no Ceará dali em diante. 

 

A transmissão via satélite, a partir dos anos 70, no Ceará, determina a forma como 
o estado assim como tantos outros se integraram nacionalmente, ou seja, de 
forma planejada, onde as culturas locais, de caráter regional, deviam se inserir 
numa rede que se organizava a partir do alto. (ORTIZ, 2001, p. 202). 

 

Os programas exibidos na TV Verdes Mares nas décadas de 1970 e 1980 

foram: Em Sociedade Tudo se Sabe (1970), Telepress (1970), Sessão das Dez 

(1970), Dez Espetacular (1970), Studio 10 (1972), Dois Minutos com Paulino Rocha 

(1974-1982), Sociedade com José Rangel (1974-1982), Repórter 10 (1972), Tarde 

Sereia Infantil (1976), Política com Edilmar Norões (1974-1982), Hoje - Edição Local 

(1982), Cidade (1982), Dois Toques (1982), Jornal do 10 (1983-1985), Jornal do 10 

2ª Edição (1983-2008), Bom Dia Ceará (1983-atualmente), Jornal do 10 3ª Edição 

(1985).  

Em 1978, entra no ar a TV Uirapuru, canal 8, como afiliada da Rede 

Bandeirantes. Com impasses na sociedade que havia se firmado para a criação da 

emissora, após dois anos de funcionamento, o Ministério das Comunicações 

transferiu a sociedade para novos donos e em 1981 a emissora mudou seu nome 

para TV Cidade, sob total administração de Patriolino Ribeiro e do seu filho Miguel 

Dias de Souza. Com a nova sociedade a emissora exibia durante a semana a 

programação da Rede Bandeirantes e, no domingo, o Programa Sílvio Santos, do 

SBT. Com o final do contrato com a Bandeirantes, em janeiro de 1987, o canal 8 

assinou o contrato definitivo com o SBT. (GIRÃO, 2003) 

Na TV Cidade, tivemos como destaques o Programa Irapuan Lima, 

animador de auditório que já era conhecido pelo público através do rádio. O 

programa era nas tardes de sábado, iniciava ao meio-dia e só encerrava às quatro 

da tarde. O apresentador ficou conhecido como “Chacrinha do Norte”, distribuía 

frango aos calouros reprovados pelo jurado. Também chamavam a atenção as 

Irapuetes, dançarinas de palco. Neste mesmo período, a TV Cidade também 

lançava o Programa Armando Vasconcelos, com entrevistas e o quadro “A garota da 

capa”. Em 1982, estreou o Programa Mão Branca, apresentado por Francisco 
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Taylor. Foi considerado o marco do jornalismo policial na televisão cearense. O Mão 

Branca, que fazia entrevistas utilizando uma luva branca, uma menção ao Homem 

do Sapato Branco, do SBT, foi substituído pelo Aqui Agora Fortaleza, já na década 

de 1990, e pelo Cidade Livre. 

Em março de 1990, a TV Jangadeiro entra no cenário televisivo cearense 

e já tinha como proposta básica oferecer uma programação de qualidade voltada à 

informação e lazer com um assumido e orgulhoso sotaque cearense, inicialmente foi 

afiliada da Rede Bandeirantes. Em 1999, deixou a Bandeirantes pelo SBT, que já 

havia encerrado o contrato com a TV Cidade. A emissora também fez história com 

sua programação produzida localmente, sendo criados assim programas como Na 

Boca do Povo, programa de variedade, e Botando Boneco, programa de humor que 

utilizava um boneco como protagonista, tinham grande apelo popular. Além destes, 

e o programa Barra Pesada, no ar até hoje, se consagrou como referencia na linha 

de programa policial. 

No final dos anos 1990, a TV Diário foi inaugurada, lançada segundo seus 

idealizadores para mostrar o Nordeste distante dos ditames formais e pré-

estabelecidas de outras emissoras; uma linguagem inovadora e diferente e que 

traduzisse a cultura e as necessidades do povo nordestino. A TV Diário se destacou 

por levar a cultura nordestina com suas características de irreverência, humor e 

sensualidade. Seus programas de entretenimento como o “Programa Ênio Carlos” e 

“João Inácio Show” são destaques de grande repercussão popular, com este último 

popularizando no começo da década passada as personagens “As Tigresas”, 

assistentes de palco que utilizavam-se da sensualidade, para interagir com os 

espectadores. A TV Diário também tem uma equipe de jornalistas que cobre uma 

vasta gama de assuntos, que vai do esporte, em todas as suas categorias, à ciência 

e à tecnologia. A emissora também investiu nos programas policiais, que garantem 

audiência à emissora, como é o caso do “Rota 22”, “Comando 22” e “Os malas e a 

lei”. A programação também dedica parte de sua produção para o humor, com 

programas como o “Beco do riso” e o “Nas garras da Patrulha”, programa que será 

analisado neste trabalho e que trás bonecos interpretado fatos engraçados do 

cotidiano dos cearenses com características de linguagem e tipos humanos que 

representam aspectos da cearensidade. 

 

 



34 
 

3. PROGRAMA NAS GARRAS DA PATRULHA 

 

Este capítulo busca analisar o programa “Nas Garras da Patrulha”, da 

emissora de televisão TV Diário, como forma de sintetizar todo o processo de 

investigação do trabalho. Mostrar como é representada a cultura regional pelo 

programa, através dos tipos humanos e linguagem em que se apresentam os 

personagens em seu conteúdo. 

O capítulo divide-se em mostrar o programa a partir do contexto de sua 

emissora de exibição, a TV Diário, traçamos um histórico com o surgimento do 

programa na década de 80 para a rádio Verdes Mares, até sua chegada na televisão 

em 2002. Explanamos a estrutura do programa, como ele é criado, feito até está 

apto para ser exibido. Damos a possibilidade de se conhecer cada um dos 

personagens, com suas características particulares. 

Por ultimo, fechamos o capítulo com a apresentação dos dados 

coletados, durante a pesquisa feita ao assistir aos programas, totalizando 13 edições 

ao todo. E trazemos a análise de conteúdo com estudo aprofundado do programa. 

 

3.1 O programa no contexto da TV Dário 

 

A TV Diário foi inaugurada no dia 01 de julho de 1998. E em sua 

concepção, seu principal objetivo é para mostrar o Nordeste com uma linguagem 

popular e um pouco distante dos ditames formais e pré-estabelecidas de outras 

emissoras; uma linguagem inovadora e diferente e que traduzisse a cultura e as 

necessidades do povo nordestino. Objetiva entrar nas casas dos espectadores, 

levando a cultura nordestina com suas características inconfundíveis de irreverência, 

humor, sensualidade e solidariedade. Para aquele espectador que deseja ficar 

antenado com os fatos mais importantes do Nordeste. Diante disto a TV Diário se 

contextualiza em, além de divertimento garantido, notícias atualizadas e serviços, 

como em nenhuma outra emissora do Nordeste. 

Em 2002, quando a TV Diário, passou a ser lançada por satélite, se 

tornando uma televisão a nível nacional o ex-superintendente do Sistema Verdes 

Mares de Comunicação, Mansueto Barbosa, teve a ideia de levar os programas da 
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rádio para a televisão, e dentre eles estava o “Garras da Patrulha”. Como alguns 

personagens já existiam no imaginário popular, devido o sucesso do programa na 

rádio, pensou-se que trazer os rádioatores para a televisão empobreceria todo o 

processo de imaginário popular que se construiu durante os anos em que o 

programa esteve na rádio. 

Foi então que surgiu a ideia de trazer os personagens em forma de 

bonecos, inspirados em um programa da emissora RTP, grupo televisivo de 

Portugal. Como não foi possível o contato com os responsáveis pelo programa em 

Portugal, a própria equipe que cuidava da criação do programa, o Circo Tupiniquim, 

propôs essa forma de bonecos, que são feitos de esponja, no estilo grotesco, com 

feições bastante exageradas, onde a ideia foi aceita, e está no ar até os dias atuais. 

Surgiu na televisão com o nome “Garras na TV”, e posteriormente assumiu o nome 

“Nas Garras da Patrulha”. 

 

3.2 Estrutura do programa “Nas Garras da Patrulha” 

 

O programa “Nas Garras da Patrulha” é um programa de televisão 

humorístico brasileiro produzido e exibido pela TV Diário, canal de Fortaleza, 

pertencente ao Sistema Verdes Mares. A mais de 10 anos no ar, o programa já 

passou por algumas formações em seu quadro de escritores, diretores e produtores, 

atualmente o programa conta com a redação de Cícero Paulo, direção de Mariana 

Carvalho e produção de Fábio Nobre.  

Originalmente foi criado para a Rádio da emissora Verdes Mares, e 

estreou em 1987 com o nome de “Patrulha Policial” e posteriormente assumiu o 

nome de “Garras da Patrulha”. Era feito com rádioatores, que encenavam casos 

policiais que aconteciam no dia a dia.  

O “Nas Garras da Patrulha”, é apresentado de Segunda a Sexta feira, em 

horário oficial das 19h30m, com reprises no dia seguinte as 10h30m. Possui 30 

minutos de duração. Possui esquetes que duram entre 5 minutos à 10 minutos. 

Apresenta uma linguagem tipicamente cearense, o “cearenses”, como é 

popularmente conhecido. É composto por várias esquetes que muitas vezes são 

inspiradas no cotidiano dos cearenses. 

A criação das esquetes junto com seus personagens, acontecem a partir 

da sugestão dos telespectadores, ou da própria vivencia da equipe do programa. Daí 

é criado um roteiro do personagem, explicando suas características, como por 
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exemplo, indicando que o tal personagem é um ladrão, que sempre se dá mal, a 

equipe de criação imagina e cria o boneco fisicamente, com seu cabelo, ou uma 

barbar, suas vestimentas. Seguindo posteriormente para os rádioatores gravarem as 

situações escritas pelo redator, que já insere a forma de falar, as gírias e as piadas. 

Para a gravação do programa, os integrantes do Circo Tupiniquim Teatro de 

bonecos, manejam as estruturas que formam os personagens, posicionando-se de 

forma em que não é possível enxerga-los no vídeo, e então sincronizam os gestos, 

movimento das bocas, com as gravações das falas e a imagem no vídeo. 

Omar Rocha, diretor do Circo Tupiniquim Teatro de Bonecos de Fortaleza, 

e um dos responsáveis pelo trabalho de criação e desenvolvimento de alguns 

bonecos e esquetes, recebeu-me durante a gravação do programa nos estúdios da 

TV Diário e me relatou como o programa se constrói, através da linguagem pré-

estabelecida e dos tipos humanos apresentados. 

Para ele, “os personagens já estão no inconsciente das pessoas, são 

baseados em figuras popularmente encontradas em nossa cidade e cotidiano”, 

alguns personagens migraram do rádio para a televisão. “Outros personagens foram 

criados quando o programa já se encontrava como produção de televisão, com a 

ajuda do próprio publico telespectador, que enviavam ideias de personagens e 

histórias. E até hoje é assim, alguns personagens aparecem como participações 

especiais, a pedido dos telespectadores, enquanto há os personagens principais do 

programa”.  

Omar Rocha também explicita que a linguagem realmente é baseada no 

popular, o conhecido “cearenses”, de fala mansa, prosada ou exagerada, “que até 

mesmo pessoas de outros estados tem dificuldades em entender o que os 

personagens estão falando”.  

A personagem Danduska, que faz diversos comentários no quadro “É 

Pode!”, gíria que é considerada tipicamente local, expressa em suas falas diversas 

outras expressões notadamente popular como: “Vai te lascar”, “Empurra pra dentro”, 

“Acho é Pouco”. Seu Grossélio ao comentar os assuntos do dia, também apresenta 

esta linguagem tipicamente local, como: “Mei do sol”, “muito doido”, “dei valor”. E 

essa característica linguística se estende a todos os personagens do programa.  

É possível considerar que essas expressões populares tão presentes no 

“Nas Garras da Patrulha”, seja expressões, palavras, gírias, que muito dizem das 

nossas grandezas e das nossas misérias espirituais.  
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O que vemos, mesmo sendo engraçado e espirituoso, nem sempre é o que se 
convencionou chamar de “politicamente correto”. Se por um lado temos o 
chamado espírito moleque do cearense traduzindo a inventividade e riqueza do 
imaginário popular, por outro lado temos uma visão nem sempre muito generosa 
do mundo, visão essa que muitas vezes se traduz em preconceitos e 
incompreensões. Os apelidos maldosos e, muitas vezes cruéis, não dispensam os 
deficientes físicos, os débeis mentais, os velhos, os negros, as mulheres, as 
crianças... Os muitos excluídos de uma sociedade dividida em castas e horrores. 
(GARCÍA, 1997 p.2) 

 

 

3.2.1 Personagens  

 

O programa Possui um quadro de 10 personagens principais, apesar de 

no site oficial, apresentar 12 personagens, nos programas em que assisti e analisei, 

aparecem apenas 10, entre outros secundários, que fazem pequenas participações 

em algumas histórias. Esses personagens representam tipos humanos tradicionais 

do cotidiano cearense. Os principais personagens apresentados no programa, por 

ordem alfabética, são: Danduska, Elenilson Júnior, Feitosa, Fresquin, Froxilda 

Fofolete, Seu Grossélio, Sinira Beiçuda, Tabosa, Tizil e Zé Brasil. Cada um possuem 

características de um tipo humano, que consiste em reforçar as características que o 

senso comum alinhou como peculiares à gente da terra. Que designa um conjunto 

linguístico, cultural e territorial, na qual o programa se apodera para reproduzir. 

Danduska, “bicha escândalo”, como é denominada no programa, é dona 

de um salão de beleza, casada com o topiqueiro Zé Nilton. A personagem faz 

comentários, no quadro "É pôde", que traz aulas de postura e etiqueta. 

Elenilson Júnior É locutor, produtor, diretor da rádio Cabaço FM, onde tem 

um programa diário. Ele se acha o “gostosão”, é crente que faz muito sucesso entre 

as mulheres e que todas são caidinhas por ele. Na verdade, ele é apresentado como 

o típico “feio que dói”. 

Feitosa é “marmoteiro” e nunca dura mais de uma semana em um 

trabalho. Tudo porque ele segue ao pé da letra as ordens do seu chefe e aí, acaba 

fazendo alguma besteira e é despedido. Já foi pedreiro, marceneiro, e até mesmo 

sanfoneiro. 

Fresquin, você pode encontrá-lo na Rua do Muro, sempre com um celular 

no ouvido, conversando com o Léo e o maior curioso de todos: o Ciço, que sempre 

fica escutando a conversa do Fresquin, mas nunca entende nada direito. 

Froxilda Fofolete é casada com Sebatião, amiga e vizinha de Sinira 

Beiçuda, a qual trata “carinhosamente” apenas de Beiçuda. Passa o dia todo 
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reparando a vida alheia e não sai da janela da casa da Sinira; as duas estão sempre 

de olho nas coisas erradas e certas, do cotidiano. 

Seu Grossélio é um “velho” abusado que há muito tempo não faz nada. 

Por sua experiência de vida, é ele quem faz os comentários dos assuntos trazidos 

na abertura do programa. Ninguém sabe ao certo qual a sua idade, reza a lenda 

“que não chegou a ver o dilúvio, mas pisou na lama”. 

Sinira Beiçuda, moça velha, é a melhor amiga da Froxilda Fofolete. Assim 

como a amiga, dá o maior valor a uma fofoca. Ela tem a língua afiadíssima na hora 

de criticar, mas também sabe reconhecer as coisas boas que são feitas no dia a dia. 

Tabosa, casado com Francione, ele não sai do bar do Seu Antônio. Não 

precisa dizer que ele é um biriteiro de carteirinha. “Tabosa não toma jeito, mas 

qualquer outra coisa pode dar que ele toma”. 

Tizil é considerado o “malaca” mais “azalado” da história do Nas Garras. 

Ele nunca desiste de armar algum plano mirabolante para se dar de bem, mas 

sempre alguma coisa atrapalha seus planos. Quando não são lutadores de artes 

marciais, são piranhas famintas, torcedores furiosos... 

Zé Brasil, Formado em jornalismo por correspondência, pela Faturu 

(Faculdade de Tururu) é o apresentador do programa, trazendo sempre na abertura 

assuntos curiosidades para a análise do seu Grossélio. 

Há outros diversos personagens que aparecem de forma recorrente no 

programa, como o Seu Antônio, Ciço, Paraíba, João Piracá, Deputado Prometeu, 

Alma de Gato, entre alguns mais. 

 

3.3 Apresentação dos dados coletados  

 

Os programas analisados foram assistidos durante os dias 25 de 

novembro a 11 de dezembro de 2013, dentre os dias uteis da semana, de segunda a 

sexta feira, totalizando 13 programas, exibidos no horário das 19h30m, apresentado 

pela emissora como o horário de exibição oficial, com reprises também durante a 

semana no horário de 10h30m. Anotações sobre os programas assistidos foram 

feitos em um caderno, destinado para as observações que seriam importantes ao 

desenvolvimento da análise. 

 

3.3.1 – Programa do dia 25/11/2013 
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O programa começa a apresentação de Zé Brasil e Seu Grossélio, é 

assim em todos os programas, eles são os apresentadores oficiais. Zé Brasil um dito 

jornalista e Seu Grossélio um senhor muito experiente. Abrem o programa todas as 

edições, e trazem notícias e comentários nada convencionais, neste dia a principal 

notícia foi: “Nos Estados Unidos você pode cansar com o que quiser!” Zé Brasil 

conta que nos Estados Unidos é possível casar com homem, com mulher, com um 

carro, uma cadeira, um ventilador, uma árvore. Houve a esquete “Na Cabaço FM, 

Pastor pede música no programa Elenilson Júnior.” Seu programa de rádio, satiriza 

os programas de pessoas que ligam pedindo musicas, nesta esquete apresentou o 

quadro "Você pede, a gente toca", onde Elenilson Júnior, que se acha um “gostosão” 

recebeu a ligação do Pastor, que pede uma música que marcou muito a vida dele. 

Claro, tudo de forma muito engraçada. 

 

3.3.2 – Programa do dia 26/112013 

 

O programa começa mais uma vez com a apresentação de Zé Brasil e 

Seu Grossélio, neste dia a notícia foi: “Mike Tyson pega ex na cama com Brad Pitt”. 

Informaram que o ex-pugilista Mike Tyson, lançou sua biografia e nela revela que 

pegou sua mulher na época, na cama com o Brad Pitt. A notícia é passada de forma 

bem engraçada, com expressões populares cearenses como o “Vixe” e “Num 

acredito não ó”. O programa seguiu com Deco e Tica, personagens secundários, 

que representam um típico casal da cidade de Fortaleza, com a esquete “Mulher de 

roupa curta não sai para canto nenhum”. Tica a esposa de Deco vestiu uma roupa 

mais curta para sair de casa, mas o marido não gostou nem um pouco! Depois de 

muita discussão, ela sai com a roupa que estava e todos ficam comentando na rua. 

A confusão vai parar na delegacia. No quadro piada do dia, que sempre são 

enviadas por telespectadores contam a história de dois doidos que conversavam 

debaixo de uma mangueira, até que um deles teve uma ideia: subir na árvore. A 

piada é contada por Zé Brasil, e encenada por bonecos. No ultimo quadro do 

programa o personagem Tabosa, obiriteiro de carteirinha, está sempre com o 

aspecto de embriagado, conversa sobre higiene com Seu Antônio. Depois de um 

acontecimento Tabosa concluiu que higiene é mesmo uma coisa muito importante! 

As coisas que você compra devem estar em dia, porque certa vez Tabosa não teve 

tanta sorte. 
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3.3.3 – Programa do dia 27/11/2013 

 

Zé Brasil e Seu Grossélio abrem o programa com a notícia: “Homem vira 

vizinho da ex e coloca estátua ofensiva na frente de casa.”. O programa trouxe a 

esquete, “Alma de Gato cai da moto”, Justo no dia em que Alma de Gato estava 

andando sem capacete, ele cai da moto! Mas pelo menos, segundo ele, salvou o 

cotovelo. Froxilda Fofolete e Sinira Beiçuda, as vizinhas, que estão sempre 

fofocando e comentando dos acontecimentos do cotidiano em suas janelas, ao 

avistar Alma de Gato, diz que o coitado está todo “estrupiado”. Outra esquete 

apresentada no dia foi: “Vixe! Vereador do bairro estava com saudades!” Um homem 

atende um telefonema do vereador do bairro dele. A autoridade queria marcar uma 

reunião sobre a reeleição. Esquete mais uma vez que segue cheia de amor, e 

satirizando uma situação da política de nosso estado. A piada do dia foi: “Maravilhas 

estava perdido no meio da rua e...”. Situação cômica de alguém que estava perdido 

na rua procurando por um bar. 

 

3.3.4 – Programa do dia 28/11/2013 

 

Na abertura, desta vez Seu Grossélio e Zé Brasil, trazem a notícia: 

“Mulher fica famosa após se casar com roda gigante!” Nos Estados Unidos, uma 

mulher ficou famosa após o próprio casamento. A cerimônia de casamento foi 

registrada pela imprensa. Mas até aí tudo bem, o negócio é que ela casou com uma 

roda gigante! E certamente os comentários ao decorrer da notícia é cheio de muito 

humor. Neste programa houve o “Plantão das Garras”, com um personagem que 

faziam sátira ao apresentador Marcelo Resende e um outro boneco chamado Paulo 

Francisco, o plantão dizia que: “você sabe de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, 

em Nova Iorque e até em Mulungu!” As manchetes foram: loira passa fim de semana 

com a TV ligada; cientista de Mulungu desenvolve novo tipo de chapéu. Houve o 

quadro “Tainha no face”, onde Danduska Tsunami, a “bicha escândalo” do 

programa, comenta a foto postada por um rapaz, em uma prancha de surf dentro da 

piscina e relata que: “Rapaz não desiste de surfar por não saber nadar!” E na 

esquete de Froxilda Fofolete e Sinira Beiçuda elas comentaram sobre “o bafulê, das 

prisões do mensalão”, tema bem recorrente na imprensa durante esse período. 
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3.3.5 – Programa do dia 29/11/2013 

 

A notícia da abertura desta vez é: “Andar em grupo deixa a pessoa mais 

bonitas!”.  Os apresentadores exibem essa pesquisa feita nos Estados Unidos, e 

mais uma vez fazem comentários bem humorados. Na esquete: “Estão querendo 

acabar com a Polícia Militar!”. Beiçuda quer saber que história é essa de acabar a 

Polícia Militar! E Froxilda explica que é uma proposta que está rolando no 

Congresso Nacional. No quadro de Elenilson Júnior, ele enrola Amauri Tico Tico, um 

produtor e divulgador. Na piada do dia, “Uma loira vai ao astrólogo e...”, A loira 

queria mudar de signo.  

 

3.3.6 – Programa do dia 02/12/2013 

 

Zé Brasil e Seu Grossélio, contam que em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos, uma empresa está oferecendo dinheiro para quem quiser testar banheiros 

públicos. O pagamento chega a ser R$ 250 por dia! Froxilda e Beiçuda, dão a notícia 

em sua esquete que a passarela do Jabuti foi construída, depois da passarela ser 

tão pedida no programa Nas Garras da Patrulha. Froxilda ressalta: “antes tarde do 

que nunca, mesmo que sejam improvisadas!” satirizando a situação das passarelas 

construídas no Ceará. E na piada do dia: “E aí, vai ou não vai?”, Dois homens 

estavam paquerando com duas moças, mas um deles era frouxo!  

 

3.3.7 – Programa do dia 03/02/2013 

 

A notícia de abertura é que: “Na Espanha, um homem foi multado em 

R$305,00 porque estava comendo enquanto andava de bicicleta.” Mas segundo Zé 

Brasil se esse ciclista reclamou, reclamou de barriga cheia! Danduska Tsunami, que 

se diz ex-rainha da Pindoba, analisou as imagens “pôdes” enviadas pelos 

telespectadores no seu quadro “É Pode!”. Teve imagens de solado do tênis colado 

com durex e colher feita com a tampa da quentinha.  

 

3.3.8 – Programa do dia 04/02/2013 

 

Seu Grossélio e Zé Brasil informam que na África do Sul, em vez de um 

hotel cinco estrelas, um hotel em formato de uma favela falsa foi construída para 
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turistas! “Viu como a negada sente falta dos pobres?” é o que os dois concluíram. 

Em uma das esquetes, “Ciço conta para Fresquin que engravidou uma menina e não 

quer enfrentar o pai dela.”. Na piada do dia, Médico pede para assistente dar 

tranquilizante para paciente, aí já viu a confusão.  

 

3.3.9 – Programa do dia 05/12/2013 

 

Na notícia de abertura do programa, “Viúva dorme um ano ao lado do marido 

morto!”, Seu Grossélio comenta que para fazer um negócio desses, a “bichinha” 

precisava ter mesmo muito amor. Beiçuda e Froxilda tentam entender o que é a tal 

da febre aftosa, Coincidentemente, uma pessoa que sabe tudo sobre febre aftosa 

estava passando bem na hora: o “Cornélio!”.  Na esquete de Elenilson Júnior, tem 

um apelido carinhoso para todos os cantores! Ouvido o programa, o diretor da rádio 

chama o radialista e pede que ele pare com essas intimidades. 

 

3.3.10 – Programa do dia 06/12/2013 

 

Zé Brasil conta para Seu Grossélio, na abertura do programa que um 

pescador americano pegou um peixe de 363 kg... Mas resta saber se é apenas 

história de pescador! Na esquete de Tabosa, que para varia está bêbado, no bar de 

Seu Antônio, ele diz que está “encabulado”, pois faz é tempo que ele está tentando 

desenrolar uma construção em um terreno, mas não dá certo. Em uma esquete com 

um personagem secundário: Paraíba, ele conta para os amigos que antigamente, 

quanto se tirava a barba, tinha um negócio de “espichar”, que tinha que passar a 

navalha voltando pros cabelos saírem em pé! Então Paraíba conta uma história 

engraçada que aconteceu quando ele foi fazer a barba. Na esquete de Tizil, o 

“malaca azalado”, em uma manhã, Tizil é solto durante o fim de semana. Ele resolve 

pegar um ônibus pra ver se conseguia fazer umas paradas, mas um “guabiru” passa 

bem na hora que ele estava tentando roubar um “passcard”.  

 

3.3.11 – Programa do dia 09/12/2013 

 

Neste programa o “Plantão das Garras”, aparece mais uma vez, com o 

personagem que faz sátira ao apresentador Marcelo Resende e o outro boneco 

chamado Paulo Francisco, dessa vez eles comentam as notícias mais importantes 
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do Brasil, do Ceará, de Nova Iorque e até em Acaraú. Eles falam sobre o legume 

que mais se adaptam às regiões frias. Em um das esquetes há uma sátira do 

programa religioso “Fala que eu te escuto”, no programa intitulado de “Fala Que Eu 

Te Ovo”, onde um pastor inaugura uma nova sede ao lado de um presídio. 

 

3.3.12 – Programa do dia 10/12/2013 

 

Froxilda e Beiçuda comentam em suas janelas, o fato de na Câmara ter 

acabado o voto secreto. Danduska retorna com o seu quadro “É Pôde”, e analisa as 

imagens “pôdes” enviadas pelos telespectadores, como remendar cadeira de 

balanço com tira de bicicleta e Colocar água no vidro do shampoo. Na piada do dia 

Deputado Prometeu faz uma doação em festa beneficente, como ele havia 

prometido, mas esquece de assinar o cheque.  

 

3.3.13 – Programa do dia 11/12/13  

 

Froxilda Fofolete e Sinira Beiçuda estão conversando sobre o que é 

sancionar uma lei, Froxilda até tenta explicar o que significa sancionar, mas ela não 

consegue. Alma de Gato aparece e também tenta, mas é o Deputado Prometeu que 

esclarece a dúvida da Beiçuda. Na piada do dia: “Velho com problema no coração 

ganha sozinho na loteria”, A esposa do velho vai ao médico e pede que ele prepare 

o senhor para receber a notícia, pois o coração dele é muito frágil.  

 

3.4 Análise de conteúdo do programa 

 

A construção do estudo de caso desta pesquisa, não pode ser 

compreendida, sem se fazer referencia a analise de conteúdo, aplicado ao programa 

“Nas Garras da Patrulha”. Tendo em vista que essa análise de conteúdo se refere, a 

um método das ciências humanas e sociais destinados à investigação de fenômenos 

simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa. (FONSECA JÚNIOR apud 

KRIPPENDORFF, 2009, p. 280). No contexto dos objetivos com a pesquisa e o 

estudo do programa, em seu estudo de caso, utilizamos também o estudo de 

imagem e o estudo de discurso, entendendo que estas duas análises então ligadas 

ao análise de conteúdo, onde na primeira se observou a caracterização dos 
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personagens, seus trejeitos, sua aparência e as situações impostas a partir das 

histórias. E na segunda, observou-se como os personagens falavam, a linguagem 

utilizada, as gírias e as características que ligava a fala ao tipo humano apresentado.  

 Uma visita aos estúdios da TV Diário ocorreu no dia 09 de dezembro de 

2013, onde foi possível acompanhar uma manhã de gravações, e entrevistar a 

produção e demais responsáveis pelo programa, para saber sobre a história e 

desenvolvimento ao longo dos anos do programa, além da visão de quem constrói e 

desenvolve a produção deste conteúdo sobre a linguagem e os tipos humanos 

apresentados. Desta forma foi possível a concepção da análise de conteúdo do “Nas 

Garras da Patrulha”. 

O programa segue uma mesma estrutura diariamente, abre com a 

apresentação de Seu Grossélio e Zé Brail, e segue por esquetes, de seus 

personagens principais ou secundários, além de também apresentar todos os dias, 

“a piada do dia”. Quadros como “É Pôde”, “Na Cabaço FM”, “Tainha no face”, são 

quadros recorrentes, mas não são exibidos todos os dias, chegam a passar uma ou 

duas vezes na semana. Outros personagens que também se destacam no programa 

são as vizinhas Froxilda Fofolete e Sinira Beiçuda, além do sempre bêbado Feitosa. 

Cada um de todos os personagens detém suas características, na forma 

de falar, de se vestir, de se portar. Dandusca Tsunami, por exemplo, a “bicha” do 

programa, está sempre vestida de forma exagerada, gesticulando 

descontroladamente, e com bordões conhecidos pela comunidade gay. Froxilda e 

Beiçuda, as fofoqueiras, estão sempre na janela de casa, prestando atenção no que 

os outros fazem e principalmente no que vem acontecendo no cotidiano do Brasil, e 

de Fortaleza, sempre com bordões bem popularescos. Ode um bar, “Seu Antônio”, 

personagem secundário, aparece sempre conversando com Tabosa, os fatos do 

cotidiano de forma engraçada e tirando sarro da situação.  

Desta forma, o tipo humano de cada personagem assume o potencial 

para desenvolver expressões e a comunicação. E esses tipos humanos no Ceará 

constituem entidades dotadas de existência e significações. Simbolizam uma 

espécie humana, uma entidade social, símbolos, signos e significações, que 

passaram a ser observados como protagonistas de programas de televisão, 

principalmente os de caráter humorístico. 

No programa existe a recorrência da linguagem “cearenses”, todos os 

personagens adotam a fala tipicamente cearense, cheias de particularidades e 

expressões, como por exemplo, as palavras: “Vai te lascar”, “Empurra pra dentro”, 
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“Acho é Pouco”, “Negada”, entre muitos outros. É o “falar cearense”, como discutido 

no capítulo anterior, onde são signos vivos de discursos e sentidos e constroem um 

sujeito coletivo da língua que vem se historiando no Ceará. Assegura certa 

legitimidade, baseada em discursos socialmente aceitos como realidade do “ser 

cearense”. Essa fala cearense que é a representação dessa pluralidade de vozes e 

de sentidos que procura significar o mundo, e ao mesmo tempo, significar-se, 

configurando imagens determinadas pelas relações sociais, históricas, textuais e 

discursivas. 

Entre as diversas aplicações da análise de conteúdo, organizadas por 

Krippendorff, foi possível observar na forma de falar dos personagens, as 

‘Representações Linguísticas’, onde qualquer discurso possui como principal 

característica a intervenção da linguagem mediante a exposição e argumentação 

sistemática. É o fator aqui da criação de uma nova forma de falar seja pelo processo 

histórico, educação ou a falta dela, e até mesmo para contribuir com as 

características humorísticas do povo do nosso estado que utiliza-se da fala para 

fazer graça. 

Foi possível observar também a ‘Comunicação’, onde o intercâmbio de 

mensagens ocorre dentro de um determinado contexto, modificando as relações 

estabelecidas entre duas ou mais pessoas. Essa comunicação contribui para uma 

mediação simbólica, podendo surgir conflitos, como no caso de quem não entende a 

forma cearense de falar, já que o programa é exibido em outros estados ou mesmo 

um cearense que não considera que fala daquela forma, e não aceita essa 

imposição. Podendo haver também consensos, pois muitos cearenses se 

consideram que falam da forma que os personagens apresentam suas linguagens e 

aderem ou repassam a comunicação apresentada. 

Se considerarmos o contexto do que é apresentado pelo programa, 

podemos concluir que, a construção de discursos sobre o povo e sobre o mundo, a 

partir de uma memória linguística e dentro de determinações sociohistóricas. Situam-

se em um plano de “descontração” e “gozação”, que podem resultar em sentidos 

contrários, negativos para a língua e para os falantes, porque sugere a condição de 

um dialeto muitas vezes considerado pejorativo, o que pode reforçar o preconceito 

linguístico.  

Na concepção dos personagens, estes tidos como personagens que 

refletem de certa forma, figuras do nosso cotidiano, além da “molecagem” e da 

“diversão”, tem sim embutido, visões nem sempre muito generosa do mundo, visão 
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essa que muitas vezes se traduz em preconceitos e incompreensões. Com apelidos 

maldosos e, muitas vezes cruéis, que ressaltam as diferenças físicas e sociais.  

O programa Nas Garras da Patrulha é um programa que reúne humor, 

informação e entretenimento. Com personagens cheios de identificação popular, 

para com seu público telespectador, por representarem as imagens de pessoas que 

estão na vida do cotidiano local, e sua linguagem se apresenta de forma a fazer com 

que a publico que assiste se identifique, pois grande parte de seus espectadores são 

cearenses e possuem esse jeito de falar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de alguns meses desenvolvendo esta pesquisa, estudando a 

televisão em Fortaleza e o programa “Nas Garras da Patrulha”, pude constatar que a 

nossa cultura regional, que possui sua própria identidade, apresenta-se no contexto 

do programa, na expressividade de nossos símbolos, de nossa fala, de nossas 

cores, dos nossos ritmos, das nossas preces e súplicas, dos nossos valores, 

buscando a identificação com a identidade local, como forma de conquistar o público 

consumidor.  

O programa “Nas Garras da Patrulha”, por ser algo bem diferente do 

convencional e assumir essa vertente de ser extremamente popular traz um fascínio 

para seus telespectadores. E por ser algo transmito pela televisão, veículo que 

assume um lugar privilegiado por ser o principal meio de acesso à informação e 

entretenimento para a maioria da população, desta forma tem contribuído para se 

posicionar como um programa que detém o poder disseminador de práticas e 

costumes, como em suas gírias, forma de falar, forma de se portar, que influem na 

estruturação de seus espectadores e que culmina por se propagar na sociedade. 

É notável que o programa busca uma vertente jornalística e até mesmo 

de educação social, apesar de ser voltado para o humor, algumas esquetes como 

em “Alma de Gato cai da moto”, a mensagem da importância do uso do capacete, foi 

passada, apesar de toda a vertente do humor. Também nos comentários de Froxilda 

e Beiçuda, é possível constatar a preocupação para que os espectadores fiquem 

atualizados do que está acontecendo no dia a dia do Brasil e de Fortaleza, foi 

abordado o casos da prisão dos mensaleiros, o fato de Fortaleza só ter tido uma 

escola no ranking de notas do Enem, e foi possível até verificar prestação de 

serviços, quando no caso da construção das passarelas, que havia sido pedidas no 

programa. 

Desta forma, compreendemos que a exibição de conteúdo regional nas 

emissoras de televisão em Fortaleza resulta, na construção e na propagação da 

uma cultura local, fortalecendo a identidade pessoal e social do indivíduo, e 

integrando-o em sua família e em sua comunidade, fornecendo-lhe, uma aceitação 

social, de que ele pertence a aquele local. 

E ao programa Nas Garras da Patrulha, é um programa de humor, mas 

que também leva informação para seus espectadores. Seus personagens são 

dotados de uma identificação popular, por representarem imagens de 
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personalidades do imaginário local, e sua linguagem se apresenta de forma a criar 

essa identificação com seu público, que possuem esse jeito cearense de falar, tão 

diferente, e motivo de orgulho de muitos cearenses que adotaram, gírias, 

expressões e palavras.  

Por fim, espero que este trabalho venha a contribuir para enriquecer os 

estudos culturais e de comunicação, e que possa a vir estimular novos estudos 

sobre o tema. 
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ANEXOS 

 

Seu Grossélio (esquerda) e Zé Brasil (lado direito), apresentadores oficiais do Nas 

Garras da Patrulha, na abertura do programa dia 26/11/2013. 

 

Tabosa (esquerda) e Seu Antônio (à direita), conversando sobre higiene, programa 

dia 26/11/2013 
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Froxilda Fofolete (na esquerda) e Sinira Beiçuda (na direita), Na esquete: “Estão 

querendo acabar com a Polícia Militar!”, programa dia 29/11/2013 

 

Elenilson Júnior, em sua rádio: Cabaço FM, programa dia 29/11/2013 
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Danduska Tsunami em seu quadro “É pôde”, analisa as imagens “pôdes” enviadas 

pelos telespectadores, programa dia 03/12/2013 

 

Tizil em mais uma de suas peripécias que deu errado, programa dia 06/12/2013 

 

 

 

 

 


