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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as técnicas e estratégias de patrocínios e product 

placement em programas de auditório, através de dois vídeos: do Programa do Chacrinha e do 

Caldeirão do Huck, e seus respectivos anunciantes, ―Casas da Banha‖ e ―Ricardo Eletro‖. O 

trabalho também se detém nas características de programas de auditório, nas peculiaridades de 

cada apresentador, nas formas discursivas que empregam e no intervalo de tempo entre os 

dois contextos. Trata-se de identificar as inserções de product placement e patrocínios nos 

programas selecionados, ressaltando de que forma isso se dá e a relevância da utilização de 

tais estratégias comunicacionais em termos de publicidade.  Utiliza-se, para tanto, o método 

comparativo contemplando dos recursos técnicos de produção, ao planejamento, exposição 

dos produtos e condições de distribuição. Finalmente, conclui-se que esses elementos se 

alinham para formar um padrão de evolução do uso de patrocínios e product placement como 

ferramentas que, a serviço da publicidade, harmonizam-se aos aspectos estéticos de cada um 

dos programas em consonância com as suas propostas comunicacionais. 

 

Palavras-chave: Patrocínios, Product Placement, televisão, programas de auditório, 

apresentadores. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the techniques and strategies of sponsorship and product 

placement on auditory programs, through two videos: Program Chacrinha and the Caldeirão 

do Huck, and their advertisers, "Casas da Banha" and "Ricardo Eletro". The work also shows 

the characteristics of auditory programs, the peculiarities of each presenter, the discursive 

forms they employ and the time interval between the two contexts. This is to identify the 

insertions of product placement and sponsorships in selected programs, emphasizing how this 

occurs and the relevance of using such communication strategies in terms of advertising. It is 

used for both the comparative method comprising the technical features of production 

planning, product display and distribution conditions. Finally, we conclude that these 

elements are aligned to form a pattern of evolution of the use of sponsorship and product 

placement as tools in the service of advertising, harmonize with the aesthetic aspects of each 

program in line with their proposed communication . 

 

Keywords: Sponsorship, Product Placement, Television, auditory programs, presenters. 
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O Rio de Janeiro continua lindo 

O Rio de Janeiro continua sendo 

O Rio de Janeiro, fevereiro e março 

Alô, alô, Realengo - aquele abraço! 

Alô, torcida do Flamengo - aquele abraço 

Chacrinha continua balançando a pança 

E buzinando a moça e comandando a massa 

E continua dando as ordens no terreiro 

Alô, alô, seu Chacrinha - velho guerreiro 

Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro 

Alô, alô, seu Chacrinha - velho palhaço 

Alô, alô, Terezinha - aquele abraço! 

Alô, moça da favela - aquele abraço! 

Todo mundo da Portela - aquele abraço! 

Todo mês de fevereiro - aquele passo! 

Alô, Banda de Ipanema - aquele abraço! 

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço 

A Bahia já me deu régua e compasso 

Quem sabe de mim sou eu - aquele abraço! 

Pra você que meu esqueceu - aquele abraço! 

Alô, Rio de Janeiro - aquele abraço! 

Todo o povo brasileiro - aquele abraço! 

 

Canção “Aquele Abraço” (Gilberto Gil, 1969). 
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1. INTRODUÇÃO 

  

As formas que assumem as propagandas e ações de patrocínios e product placement 

em programas de auditório são analisados por este trabalho em dois momentos diferentes: nos 

programas do Chacrinha, com o apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e no Caldeirão 

do Huck, em que Luciano Huck comanda as apresentações. Vale lembrar, que de acordo com 

Vasconcelos (2009, p. 101) product placement é a ferramenta erroneamente chamada no 

Brasil de merchandising, que 

 

consiste, especificamente, em uma ação de comunicação que tem por objetivo 

promover vendas por meio de técnicas específicas que auxiliam o produto a vender a 

si próprio no ponto-de-venda. Seu objetivo é destacar o produto no ato da compra, 

fazendo-o agir como agente acelerador de vendas por meio de suas próprias 

características, como embalagem, preço etc. (VASCONCELOS, 2009, p. 86). 

 

Em contrapartida, product placement é conceituado como forma de aparição dos 

produtos dos patrocinadores, com vistas a promovê-los em situações inseridas no próprio 

roteiro do programa. 

Assim, este trabalho problematiza como eram formatados os patrocínios e product 

placement nos programas de auditório do Chacrinha e, nos tempos atuais, no programa 

Caldeirão do Huck. Levando em consideração a defasagem de tempo entre os dois programas 

para criar paradigmas de análise, o trabalho questiona quais as mudanças de abordagem se 

deram nesse aspecto? 

É preciso, então, analisar as formas de abordagem de patrocínios e product placement 

nos dois programas televisivos de auditório, selecionando um patrocinador dos programas do 

Chacrinha e outro de Luciano Huck. Trata-se de pesquisar, através de análise documental, 

vídeos que apontem esses patrocinadores e estabelecer categorias analíticas, em abordagem de 

cunho social, a fim de examinar as ações de patrocínio e inserções de product placement. 

O tema escolhido é pertinente à comunicação, especificamente a que se veicula na 

televisão, pois os formatos de linguagem e as abordagens de product placement em programas 

de auditório são pouco analisados. Este trabalho traça uma comparação entre o tratamento dos 

product placement e dos patrocínios, dos tempos dos programas do Chacrinha ao Caldeirão 

do Huck. As formas como esses dois apresentadores se colocam frente às câmeras, isto é, as 

condições de produção que estão em jogo nos dois momentos da televisão são também 

consideradas neste estudo comparativo.  
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Foram escolhidas duas empresas patrocinadoras, uma para cada programa, para 

realizar uma análise de como esse tipo de abordagem acontecia antigamente, nos programas 

do Chacrinha e atualmente, no Caldeirão do Huck. Isso se concretiza através de dois vídeos, 

em que se percebe a presença dos elementos publicitários estudados, para encaminhar a 

reflexão sobre o tema do trabalho. 

Abelardo Barbosa anunciava em seus programas diversas marcas, porém a que merece 

destaque e que é motivo de análise neste trabalho é a rede de supermercados ―Casas da 

Banha‖, fundada em 1955, que por anos patrocinaram os programas do Chacrinha, em mais 

de uma emissora pelas quais o apresentador passou no decorrer de sua carreira. O anunciante 

era uma rede de supermercados cujas unidades situavam-se a maior parte na região Sudeste 

do país, com matriz no Rio de Janeiro. Era uma grande rede que teve seu auge em meados dos 

anos 1980, época em que hipermercados eram raros no Brasil. Chacrinha fazia menção à 

marca e jogava alimentos fornecidos pelas ―Casas da Banha‖ no auditório, dizendo a frase que 

se tornou um clássico: ―Vocês querem bacalhau?‖. Além disso, múltiplas peças e adereços 

dispostos no palco, tanto em primeiro quanto em plano de fundo, completavam a estratégia de 

product placement da marca. 

De forma mais atualizada, por se tratar de anunciante e programa em análise veiculado 

já no ano de 2009, Luciano Huck tem, em seus quadros, principalmente no ―Lata Velha‖e 

―Lar Doce Lar‖, o anunciante ―Ricardo Eletro‖ como grande patrocinador e apoiador para as 

diversas benesses que o apresentador do programa Caldeirão do Huck proporciona às pessoas 

sorteadas, que participam desses quadros. Trata-se de uma empresa com uma série de lojas 

em todo o país, cujas vendas incluem linha completa de eletrodomésticos, eletrônicos, 

produtos de beleza, para casa, jardim, esporte, brinquedos, enfim, o que se conhece por loja de 

departamentos. Pode-se mencionar o que é divulgado no web site da empresa, a título de 

história que  

Em 1989, Ricardo Nunes abriu sua primeira loja, que tinha apenas 20 metros 

quadrados. Acreditou tanto nesse sonho, que deu a ela o seu próprio nome. Assim 

teve início a história da Ricardo Eletro, a rede de eletrodomésticos que mais cresce 

no país. E a única com o compromisso registrado em cartório de cobrir qualquer 

oferta do Brasil. Hoje, a rede ocupa o quinto lugar no ranking e caminha para ser a 

maior empresa do Brasil no setor. São duzentas e sessenta lojas nos estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Goiás e Distrito Federal e divididas em 3 modelos diferenciados: lojas de rua, lojas 

de shopping e megastore Ricardo Eletro (WEBSITE RICARDO ELETRO, 2009)
1
 

                                                 
1
 Website da empresa disponível em: http://www.ricardoeletro.com.br/Atendimento/Index/Institucional, 

acessado em 15 de Outubro de 2010. 
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Na maioria das vezes, a Ricardo Eletro oferece produtos eletrodomésticos para os 

participantes do quadro ―Lar Doce Lar‖, e eletrônicos para o ―Lata Velha‖, participando do 

programa com product placement de marca e como patrocinador. Luciano Huck assume o 

papel de formador de opinião diante do auditório e dos telespectadores conferindo predicados 

ao anunciante. 

Um ponto em comum entre os programas é o tom popular que apresentam na televisão 

brasileira, que marcou, no caso de Chacrinha, e está marcando, há dez anos, o programa 

―Caldeirão do Huck‖, com as características de cada um, obviamente. 

Assim, um apanhado de gêneros musicais, auditórios, artistas, temas, que tornam esses 

programas, por vezes popularescos, por vezes polêmicos na forma em que são apresentados, 

quase sempre exibem apelo emotivo no que querem comunicar. Entretanto, frente a todo esse 

universo de, digamos, uma ―bagunça organizada‖, é interessante analisar como os patrocínios 

e product placements são abordados, se os anunciantes estão em consonância com o perfil dos 

programas e até que ponto os apresentadores influenciam na imagem e identificação da marca 

anunciada. 

No espetáculo popular dessas apresentações, vale ressaltar as características implícitas 

às figuras dos apresentadores, conforme aponta Martín-Barbero:  

 

A televisão recorre a dois intermediários fundamentais: um personagem retirado do 

espetáculo popular, o animador ou apresentador, e um certo tom que fornece o clima 

exigido, coloquial. O apresentador-animador — presente nos noticiários, nos 

concursos, nos musicais, nos programas educativos e até nos ―culturais‖, para 

reforçá-los — mais do que um transmissor de informações, é na verdade um 

interlocutor, ou melhor, aquele que interpela a família convertendo-a em seu 

interlocutor. Daí seu tom coloquial e a simulação de um diálogo que não se restringe 

a um arremedo do clima ―familiar‖. [...] Mas, hoje, quando o desenvolvimento 

técnico e expressivo da televisão em boa parte de nossos países torna impossível 

essa explicação, começamos a suspeitar que a predominância do verbal na televisão 

se inscreve na necessidade de subordinar a lógica visual à lógica do contato, dado 

que é esta que articula o discurso televisivo sobre o eixo da relação estreita e a 

preeminência da palavra em culturas tão fortemente orais. (MARTÍN-BARBERO, 

2003, p. 293-294). 

 

 

Os apresentadores requerem uma atmosfera para atuação e interação com o público, 

pessoas da platéia do programa e telespectadores. Contemplando essa ideia, surge a 

necessidade de conceituar o formato em que isso acontece, isto é, os programas de auditório, 

um dos primeiros gêneros televisivos. Assim, ―os primeiros programas da televisão brasileira 
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reconhecidos pela popularidade e pelo sucesso foram os de auditório‖ (SOUZA, 2004, p.93). 

Nos primórdios dos programas de auditório, ainda na fase do rádio, eles 

 

promoviam o contato pessoal dos apresentadores com o público presente nos 

auditórios e conseguiam transmitir esse calor para os que os escutavam em casa. Os 

programas de auditório tinham ativa participação de artistas, assim se tornavam mais 

conhecidos e populares. (SOUZA, 2003, p. 93-94). 

 

 

Segundo Souza (2003, p. 94), nos anos de 1960, a televisão aproveitou-se da 

popularidade dos programas radiofônicos de auditório e os reproduziu. Conceituando esse 

gênero de programa, Sérgio Miceli afirma que 

 

os programas de auditório e as telenovelas eram os gêneros que apresentavam os 

índices mais elevados de audiência, sendo que, da lista dos dez programas mais 

cotados em cada semana (dezembro de 1970), constavam diversas transmissões 

desse tipo (MICELI apud SOUZA, 2004, p. 94). 
 

 

Em termos de estrutura e roteiro do gênero analisado, a cronicidade da rotina de 

pessoas comuns e o calor familiar são transmitidos através dessa abordagem na organização 

desses programas. Nesse sentido 

 

os programas que mais aproximam o telespectador da realidade da produção em 

televisão são os de auditório, pois permitem a entrada do público nos estúdios ou 

nos locais preparados para gravação. Neles, o público é frequêntemente convidado a 

participar do programa. (SOUZA, 2004, p. 93). 

 

 

Para compor essa modalidade, há necessidade de um protagonista para conduzir a 

atração. A ele é conferida a tarefa de promover interatividade com o público, propor um clima 

―à vontade‖ nos quadros e atrações, provocar a participação e ser, de preferência, simpático e 

carismático. Estas características são típicas dos apresentadores. Ratificando essas 

informações, Souza (2004, p. 93) afirma que, a televisão, como veículo de comunicação de 

massa, promove artistas e forma ídolos que, por sua vez, precisam do contato direto com o 

público para interagir com os fãs. 

 No contexto dos programas analisados, temos alguns cenários, adornos, adereços, 

referências, enfim, múltiplos aspectos a serem levados em consideração na configuração dos 

programas, alinhando-se ao conceito de bricolagem. 
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Toda cultura, inclusive o tipo menos complexo segundo os padrões da vanguarda, 

está diariamente envolvida naquilo a que Lévi-Strauss deu o memorável nome de 

bricolage: ela infere continuamente novos signos de qualquer coisa que, por acaso, 

se ache próximo, à espera de se tornar um signo. (BAUMAN, 1998, p. 174). 

 

 

 Porém, para enriquecer esse conceito, que inclui vários elementos com as mais 

diversas associações, baseia-se uma visão publicitária de bricolagem, sob a ótica da figura do 

profissional de criação publicitária. 

 

Definimos esse tipo de profissional como bricoleur, já que sua missão é compor 

mensagens, preferencialmente de impacto, valendo-se dos mais diversos discursos 

que possam servir ao seu propósito de persuadir o público-alvo. (ROCHA, 1990, p. 

58-59). 

 

 

É nessa visão que se reforça em Carrascoza (2005), que a bricolagem, assim como o 

pensamento mítico, é considerada a operação intelectual por excelência da publicidade. No 

entanto, os conceitos se adaptam aos preceitos da comunicação, principalmente com o público 

telespectador, tanto na abordagem do apresentador quanto na montagem do programa e 

convidados, desde linguagem e comportamento até o cenário do estúdio.  

No cenário televisivo, analisando de forma mais abrangente do que o foco em 

programas de auditório, sob o prisma de montagem de cenários, de condutas e manobras de 

apresentadores, que levam os consumidores e telespectadores a determinado alinhamento com 

posicionamentos e produtos, inclusive políticos, de acordo com Sodré e Paiva as emissoras 

tratam de impor uma lógica e promovem uma comunicação massiva, cuja estética é o 

Grotesco.  

 

O grotesco chocante- esta é a modalidade dominante nas programações televisivas 

para a grande massa- permite encenar o povo e, ao mesmo tempo, mantê-lo à 

distância [...] oferecem na sua programação ―aquilo que o público deseja ver‖ [...] na 

realidade, as emissoras oferecem o que elas e seu público deseja ver.  (SODRÉ e 

PAIVA, 2002, p.133). 

 

 

 No entanto, na modalidade televisiva, diferentemente do cinema e outras mídias, os 

recursos de áudio, som e imagem também são explorados, no sentido de criar interação e 

identidade com o público. 

 

Na televisão, nada de rostos misteriosos ou encantadores demais; os rostos da 

televisão serão próximos, amigáveis, nem fascinantes nem vulgares. Proximidade 

dos personagens e dos acontecimentos: um discurso que familiariza tudo, torna 

―próximo‖ até o que houver de mais remoto e assim se faz incapaz de enfrentar os 

preconceitos mais ―familiares‖. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 307).  
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É nesse sentido, com manobras que buscam naturalidade na aproximação com o seu 

público que a televisão deixa as marcas da cotidianidade (MARTIN-BARBERO, 2003) no 

contexto das programações. É em tais circunstâncias, sob a ótica publicitária, que este 

trabalho se desenvolve em três capítulos além desta introdução. Assim, o segundo capítulo 

dedica-se ao referencial teórico, a partir de divisões em seções que contempla uma exposição 

dos conceitos de product placement e patrocínios, breve histórico da transição do rádio para 

televisão, programas de auditório e os apresentadores Chacrinha e Luciano Huck. Depois, o 

capítulo quarto trata da metodologia aplicada e as análises dos objetos de estudo. 

Para tanto, nas seções do referencial, teremos descritos os métodos e técnicas de 

pesquisa empregadas para as posteriores análises, que se desenvolvem através dos dois 

objetos de estudo: os vídeos dos programas de Chacrinha e Luciano Huck. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Apresentação 

 

 Para o bom desenvolvimento do trabalho, com fins exclusivamente didáticos e de 

forma a pedagogizar os temas relacionados, faremos uma divisão do referencial em seções, 

com ordem lógica e organizada de abordagem dos assuntos. Assim, num primeiro momento, 

apresenta-se uma conceituação de product placement, tie in e patrocínios, como forma de 

fundamentar essas estratégias, ou seja, para que servem em termos de comunicação e fins 

publicitários nos programas analisados. A partir dessa parte introdutória, faz-se um breve 

histórico sobre a chegada da televisão no Brasil, a transição do rádio para o formato 

televisivo, constando da fase de adaptações e reformulações, focadas no caminho do gênero 

de programas de auditório. 

Chega-se então, na segunda parte da estrutura, que se refere às características de cada 

apresentador, tanto as suas peculiaridades expressivas e de comunicabilidade com o público 

quanto das estratégias discursivas e estéticas atribuídas a cada um, Chacrinha e Luciano Huck. 

Nessa parte do referencial, também é realizada uma costura das características dos programas, 

mais especificamente do Chacrinha, com o movimento tropicalista dos anos 1960, sob a 

influência do movimento Modernista Antropofágico oswaldiano da década de 1920, do qual o 

tropicalismo adotou certos preceitos. Além disso, discorre-se também de forma breve sobre o 

conceito de bricolagem, fundamental para analisar os programas do ―Velho Guerreiro‖. 

No terceiro momento dessa fundamentação, dá-se a descrição detalhada dos vídeos 

escolhidos para análise, tanto o do patrocinador de Chacrinha, veiculado em programa 

especial na rede Bandeirante, em 1982, que comemorava os 25 anos de Abelardo Barbosa na 

televisão, quanto o vídeo da Ricardo Eletro, em 2009, no programa ―Caldeirão do Huck‖, 

durante o quadro ―Lata Velha‖. Em ambos é feita uma conexão entre o que é descrito 

relacionado a product placement e patrocínios, evidenciando os apontamentos e aparições 

dessas ferramentas publicitárias, tema central desse trabalho, bases descritivas estas que darão 

norte às análises no encerramento do trabalho. 

Espera-se que este breve ―guia‖ do roteiro do referencial teórico tenha certa relevância 

na ordem de raciocínio e entendimento do trabalho proposto, de modo a facilitar a leitura e o 

olhar frente ao tema estudado. 
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2.1.2. Product Placement e Patrocínios: as bases conceituais e estratégicas 

  

No trabalho proposto, busca-se oferecer o embasamento teórico sobre o que é, como 

se apresentam e para que servem os elementos comunicacionais nas técnicas de product 

placement e patrocínios, em uma ótica que observa os fins mercadológicos e empresariais dos 

anunciantes. Afinal, trata-se aqui de publicidade, então é preciso elucidar o propósito final de 

retorno financeiro das empresas investidoras, a partir da realização dessas estratégias nos 

programas de auditório analisados como objeto de estudo. 

Para conceituar product placement, que de acordo com Vasconcelos ―consiste em 

ações de comunicação ligadas à aparição de um produto em determinada mídia, sem as 

características da propaganda, mas feita mediante pagamento por parte do produto 

anunciante‖ (VASCONCELOS, 2009, p. 101), é necessário dimencionar as características da 

expressão, como a ação de inserir uma marca ou produto em determinada programação da 

mídia, seja esta impressa ou (geralmente) eletrônica, de forma sutil, com a finalidade de 

atender às necessidades do anunciante no que diz respeito à construção e manutenção da 

imagem da marca. Esta prática está inserida no grupo de ações promocionais, e estas, por sua 

vez, vêm se constituindo em estratégias do discurso publicitário, há gerações (GALICIAN, 

2004). 

Para a nuance publicitária, a ferramenta em estudo pode ser interpretada como uma 

derivação do termo advertainment, composto que significa os termos em inglês advertising 

(publicidade) e entretainment (entretenimento), justamente por ser uma técnica de aparição 

dos produtos no âmago de outros propósitos, no caso, o entretenimento, expondo a marca para 

o auditório de forma a não se configurar invasiva e, burlando o tom puramente 

propagandístico, acaba conferindo um ―componente‖ da ambientação e atmosfera que o estilo 

de cada programa proporciona. A isto que faz referência o posicionamento da marca do 

anunciante frente à adequação de sua identidade, em congruência com o estilo do programa 

escolhido e o que ele propõe. 

Para efeito de diferenciação, pelo fato de que no Brasil o termo merchandising é 

equivocadamente confundido com product placement, pois aquele deve ser utilizado 

preferencialmente por meio de ações precisamente no ponto-de-venda, precisamos 

compreender e destacar o que é o merchandising televisivo, ou tie-in, cuja definição cabe de 

forma adequada aos objetivos da temática analisada. Temos e ratificação de que De Simoni 
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entende o merchandising televisivo com base no conceito americano de tie-in, ou 

seja, a palavra tie, que em inglês significa ―amarrar‖, e in, que quer dizer ―dentro 

de‖. Dessa forma, a exibição de uma marca, produto ou serviço no espaço de uma 

mídia não publicitária, como um programa de tevê, uma telenovela, um cartaz ou um 

cabeçalho de jornal, por exemplo, seria entendida como propaganda tie-in, algo 

amarrado dentro de um programa ou de uma mídia de natureza não publicitária, mas 

que estaria funcionando como tal. (DE SIMONI, 1997, p. 52). 

 

 

A fim de selar as bases para as definições propostas, é necessário esclarecer 

igualmente o uso que se faz do termo patrocínio. Nesse sentido, segundo Perez e Santo 

(2008), patrocínio é uma estratégia da organização diluída em seu planejamento estratégico 

maior- que propõe estimular ações sociais, culturais, artísticas ou esportivas principalmente 

por meio de suporte financeiro, visando à obtenção de um retorno financeiro-comercial e/ou 

de imagem para marca. Estas técnicas conceituadas e acima descritas refletem o que Pinho 

(2004, p. 49) define. Para ele, esses elementos são partes do composto de marketing, ou como 

o autor prefere o mix de marketing, cujas ferramentas, que resultam em inserções de marcas 

na televisão, aqui evidenciados o merchandising televisivo e product placement, são 

utilizadas para que auxiliem e fortaleçam a imagem de marca exposta em determinado 

programa. 

 

 

2.1.3. Os programas de Auditório e a transição do Rádio para Televisão 

 

Para abordar a temática escolhida, é preciso buscar as origens e contextualizá-las ao 

objeto de estudo. Os programas de auditório, especificamente televisivos, não têm origem 

própria, foram desenvolvidos a partir de fórmula experimentada e aceita pelo público, no 

rádio. Os programas radiofônicos, até a década de 1960 no Brasil, principalmente para as 

camadas mais populares, era o único meio de informação e interação eletrônico com a 

sociedade. Nesse sentido, de acordo com Sodré e Paiva:  

 

É preciso frisar que esse processo consistiu de uma série de expropriações 

progressivas. Para começar, a televisão expropriou o rádio de seu público [...] e de 

profissionais relevantes. Abandonando a linha culturalista (teleteatros, debates, 

entrevistas) dos primeiros cinco anos, adotou o estilo radiofônico, acrescentando à 

imagem o já padronizado com o som. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 114). 

 

 

Os programas de auditório, assim como outros formatos televisivos, do início da 

televisão no país tiveram um caráter mimético, já que ―transpostas do rádio para tv, algumas 

produções tiveram apenas o acréscimo da imagem‖ (SOUZA, 2004, p. 93). O objetivo dessa 
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apropriação era obter aceitação do público. Além disso, os pioneiros da televisão por 

compreenderem que o processo de transição de uma ―cultura radiofônica‖ para o novo meio, 

analogamente à mudança dos jornais para as rádios, não seria um caminho simples. O 

incremento econômico que a introdução da televisão trouxe para o Brasil e, a migração do 

público habituado com o rádio se fez acompanhar de uma nova ideologia de desenvolvimento. 

 

A televisão não traz consigo apenas um maior investimento econômico e uma maior 

complexidade de organização industrial, mas também um refinamento qualitativo 

dos dispositivos ideológicos. Imagem plena da democratização desenvolvimentista, 

a televisão ―realiza-se‖ na unificação da demanda, que é a única maneira pela qual 

pode conseguir a expansão do mercado hegemônico sem que os subalternos se 

ressintam dessa agressão. Se somos capazes de consumir o mesmo, é porque 

definitivamente nos desenvolvemos. (FALETTO apud MARTÍN-BARBERO, 2003, 

p. 261-262). 
 

O que podemos destacar é que, como sempre ocorreu e acontece ainda hoje, quando 

uma nova mídia surge, primeiramente especula-se se irá suprimir a antiga. Porém, o que se 

constata, através do percurso da história midiática, é que uma nova mídia não vem para 

suprimir à outra e sim como outra forma de interação com o receptor ou complementação a um 

meio antigo. 

Os programas de auditório têm perfil popularesco, de aproximação e de criação de 

identidade da platéia com o apresentador, chamando atenção dos telespectadores pela 

proximidade com o seu cotidiano. Em contrapartida, Alfaro apud Martín-Barbero (2003, p. 

263), afirma que ―o rádio reage à concorrência da televisão explorando sua popularidade, ou 

seja, seus modos especiais de ―captar‖ o popular, as maneiras ―como são trabalhados a adesão 

do público e o sistema de interpelações a que ela recorre”. 

Nesse sentido, ao analisar os apresentadores e seus programas, deparamo-nos com as 

formas de representação e interação com o público, criando popularidade ou popularesco com 

toques de estranhamento através da interpretação da personagem, no caso, do apresentador. 

Luciano Huck enquadra-se em uma nuance realista com o público que está interagindo. Isso se 

explica pela forma de seu discurso, os termos verbais aplicados de forma coloquial, sem muitos 

arranjos de linguagem e neologismos, além disso ele apresenta-se com um figurino comum às 

pessoas normais, sem as extravagâncias de seu predecessor Chacrinha, por exemplo, entre 

outros aspectos. 

É uma figura real, natural e aqui podemos aproximá-lo dos pressupostos do 

movimento Realismo-Naturalismo. De uma forma generalizada de termo, Realismo é ―o 

vocábulo que designa toda tendência estética centrada no ―real‖, entendido como a soma dos 
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objetos e seres que compõem o mundo concreto‖ (MASSAUD, 1974, p. 267). Nesse viés que 

podemos compreender que o Realismo distribui seus passos juntamente com o Naturalismo, 

movimento literário subseqüente e que se enquadra igualmente à estética e proposta do 

apresentador Luciano Huck. Para reforçar ―o Naturalismo prolongou-se e, ao mesmo tempo, 

exagerou o Realismo. A distinção dos dois movimentos, nem sempre fácil de estabelecer, é 

mais de grau, de pormenor ou de medida. ―grosso modo‖, onde pára o Realismo tem início o 

Naturalismo‖ (MASSAUD, 1974, p. 356). 

A proposta dos programas de auditório acaba por ―solicitar‖ essa maneira de se 

direcionar à platéia, trazendo também aos telespectadores de casa, uma sensação de 

participação efetivamente mais direta com o programa e os quadros apresentados. O 

interessante é tratar essa formatação como ponto estratégico do apresentador, emissora e 

programa, falando-se em representação 

 

na maneira de representar as personagens, o realismo — por vezes distinto pelos 

teóricos da literatura da escola do naturalismo e em outros momentos com ela 

embaralhado, a ponto de receber a denominação de real-naturalismo — introduziu a 

forma naturalista de atuação, que busca não mais a imitação da realidade, mas a sua 

fotografia (MORAES, 2008, p. 251-252). 

 

 

Tendo-se como base essa, digamos, técnica de proximidade, e não de imitação da 

realidade, constata-se que não somente no Brasil ou nos programas de auditório isso é 

atribuído. Também, em grandes produções isso é confirmado. 

 

o combate ferrenho à ‗mentira da representação‘, travado pelo real-naturalismo, 

seria estendido às figuras estelares do cinema hollywoodiano, que doravante 

abandonam o tom farsesco das expressões de perplexidade e das maquilagens que 

lhes forneciam a máscara (persona) da encenação, para adentrar na ‗vida real‘ 

(MORAES, 2008, p. 251-252). 

 

 

Então, tudo acontece como se fossem fotografias, com o máximo de exatidão e 

fidelidade, completando a estética Real-naturalista, em outras palavras, a proximidade com que 

trabalha a televisão, de acordo com Martín-Barbero. 

Em contraponto, Chacrinha proporciona em sua representação uma aproximação, 

causa também estranhamento. Aproximação na sua fala diretamente dirigida ao público, que 

também é solicitado a cantar junto com o apresentador. Por outro lado, suas vestes, adereços 

gritantes, formas discursivas originais de bordões e neologismos que despertam curiosidade no 



18 

 

público, também provocam uma sensação de estranhamento. Neste ponto, temos a costura com 

a estética do Grotesco. Esta se aplica às situações e visuais que choquem as pessoas, despertem 

estranhamento através daquele elemento extraordinário, fora do comum. Nesse caso, Abelardo 

Barbosa, um indivíduo, é a personagem Chacrinha, que choca em alguns aspectos, mas, como 

um ―Velho Palhaço‖, esteve sempre muito próximo de seu público. 

 

2.2.1. Chacrinha e o gênero Auditório 

   

Tanto os programas do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quanto o de Luciano Huck 

têm ênfase no povo e nos quadros que se caracterizam pela participação ativa do auditório ou 

sorteios entre a plateia. É isso, justamente, que aproxima o telespectador, criando uma 

atmosfera de alegria, humor e empolgação, além de recompensas. O formato é o mesmo, 

entretanto, as peculiaridades são muitas. 

Para situar quem foi, a trajetória de vida e o que representou Chacrinha para a 

televisão brasileira, traçamos um breve histórico da carreira e da biografia de Abelardo Barbosa 

(1917-1988) 
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FIGURA 01- Abelardo Barbosa, retirado do site www.tiosamnews.spaces.live.com   

 

José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, nasceu em Surubim, cidade 

localizada no agreste pernambucano, no dia 30 de setembro de 1917. Foi casado com Florinda 

Barbosa por 41 anos e teve 3 filhos: José Amélio, Jorge Abelardo e Zé Renato. 

Estreou na TV Tupi do Rio de janeiro em 1956, vestido de xerife, apresentando o 

"Rancho Alegre" e, logo depois, foi para a TV Rio. Seu programa, por muitos anos, foi 

patrocinado pelas Casas da Banha. Daí as brincadeiras com o bacalhau- ou outro produto 

alimentício que era jogado para o público no auditório. 

Trabalhou quase 50 anos, inicialmente no rádio e depois na televisão, consagrando-se 

como o primeiro comunicador do Brasil. O palhaço do povo, como ele mesmo se definia, no 

Rio de Janeiro começou sua coleção de empregos. Tentou ser locutor da rádio Vera Cruz e, 

posteriormente, da Tupi e da rádio Clube Fluminense, mas seu forte sotaque nordestino não 

combinava com a função de locutor comercial, pelo menos na época. 
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Workaholic assumido, Chacrinha dedicou toda sua vida ao trabalho. "Acima de tudo, 

tentei dar ao meu programa um aspecto tropical, nordestino", costumava explicar o "Velho 

Guerreiro". Mas a tarefa para a qual ele próprio se incumbiu não era muito fácil. "Deus sabe o 

que me custa fazer esse tipo de programa na nossa TV tão massificada e dilacerada pela TV 

estrangeira", dizia.  

Na rádio Clube de Niterói, que ficava numa chácara em Icaraí, insatisfeito com a 

programação, onde atuava, Abelardo Barbosa pediu à direção da emissora para fazer um 

programa de música carnavalesca tarde da noite. "O Rei Momo na Chacrinha" vingou e foi ao 

ar em 1942. A fama de "doido" estava consolidada. O estilo irreverente do comunicador, que 

recebia seu público na chácara de cuecas e com um lenço na cabeça, acabou ganhando o 

apelido de Chacrinha. Após o carnaval daquele ano, o programa mudou de nome para "O 

Cassino da Chacrinha", assim mesmo, no feminino.  

O programa era pouco convencional. Chacrinha simulava entrevistas com artistas 

famosos e recriava a atmosfera de um verdadeiro cassino com efeitos sonoros malucos que 

não dispensavam a colaboração de galos e outros bichos que existiam na chácara. O "Cassino 

da Chacrinha" ficou no rádio até 1955, quando o "Velho Guerreiro" foi para a televisão, no 

caso a Tupi do Rio, onde apresenta o programa "Rancho Alegre". 

Quase todas as emissoras de televisão do Brasil tiveram o apresentador como 

contratado. Já em 1959 a "Discoteca do Chacrinha" era o programa mais popular da TV e 

Abelardo Barbosa se apresentava com as mais extravagantes fantasias. Em 1968, os censores 

não aprovavam a irreverência dos programas e Chacrinha chegou aos anos 1970 seguido de 

perto por eles. Durante três décadas foi líder de audiência. Em outubro de 1987, recebeu o 

título de professor honoris causa da Faculdade da Cidade. Neste mesmo ano, foi 

homenageado pela Escola de Samba Império Serrano com o tema "Com a boca no mundo, 

quem não se comunica...". Chacrinha morreu em sua casa, na Barra da Tijuca, em 30 de julho 

de 1988 aos 70 anos de infarto no miocárdio e insuficiência respiratória. 

Chacrinha criava de forma eficiente identidade com o público, através de sua 

capacidade de alegrar platéias e carisma implícitos na personagem que concebeu. Chacrinha 

foi o primeiro apresentador que assumiu a personagem do palhaço da televisão brasileira, não 

veio de circo, porém, criou um personagem único e extravagante, que desperta a curiosidade 

de muitos estudiosos da comunicação, pela capacidade de comunicação e empatia. Segundo 

Sodré e Paiva (2002, p. 148), ele pode ser considerado um fenômeno de comunicação de 

massa. 
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Chacrinha tinha adereços na sua indumentária que eram únicos: cartola ou qualquer 

outro acessório que chamasse atenção na cabeça, roupas extravagantes, um discador gigante 

na altura do abdômen com números enormes, simulando um telefone, a sua famosa buzina, 

que utilizava para afastar ou interromper calouros em seus números musicais, perucas, 

adereços de carnaval (típicos da cenografia do programa, onde tudo e todos se confundiam na 

estética visual), sapatos diferenciados, entre outras características, dependendo da situação e 

do momento. Tudo era mutante, de acordo com os acontecimentos durante o programa. 

 Além disso, era autor de muitos bordões, que se consagraram popularmente e até hoje 

são lembrados. Faziam parte do repertório de Abelardo Barbosa: ―quem não se comunica, se 

trumbica‖, ―na televisão, nada se cria, tudo se copia‖, ―alô, alô seu Manuel, acabou o papel‖, 

―eu não vim para explicar, vim para confundir‖, ―alô, alô dona Maria, panela no fogo, barriga 

vazia‖, ―roda, roda, roda e avisa‖, ―o relógio marcava justamente a hora que deveria estar 

marcando‖, ―o programa só acaba quando termina‖ (BAHIANA, 2006, p.188). E, mais tarde, 

adotou a expressão da música feita em sua homenagem por Gilberto Gil: ―Aquele Abraço‖, 

composta em 1969. 

Nos programas do Chacrinha, os quadros e concursos mais diversos eram 

apresentados. Exemplifica-se com os títulos de ―a mais bela estudante‖, ―a melhor redação 

infantil‖, ―a mãe com maior número de filhos‖, ―a mulher com o cabelo mais comprido do 

Brasil‖, entre outros. Alguns eram inusitados, como a galinha ―que botasse ovo mais rápido‖ 

ou o ―cachorro que tivesse mais pulgas‖. Ao mesmo tempo, trazia cantores consagrados como 

Caetano Veloso, Elis Regina, Wanderléia, Roberto Carlos, Martinho da Vila e Clara Nunes. 

Chacrinha tanto podia lançar um novo cantor de sucesso nacional, através do concurso de 

calouros (por muito tempo a principal atração do programa), quanto aplicar o som da buzina, 

desclassificando o calouro. Ainda tinha quadro de esportes, em que figuras da área 

comentavam os gols da rodada. 

Uma atração a parte nos programas do Chacrinha eram as ―chacretes‖. Elas foram as 

precursoras das atuais ―assistentes de palco‖, como as presentes no programa Caldeirão do 

Huck, de Luciano Huck, que será analisado adiante. Mulheres bonitas, com curvas definidas, 

figurino com peças curtas (o que hoje é até muita roupa), valorizando as pernas, executando 

coreografias, cantando, auxiliando no palco e animando a platéia, as ―chacretes‖ eram um dos 

componentes essenciais do programa, ganhando notoriedade pela disputa acirrada travada por 

muitas moças, principalmente as de origem mais simples, que desejavam se tornar uma 

―chacrete‖, adquirindo fama, assédio da mídia e fãs. As ―chacretes‖ de maior destaque entre 

as tantas que passaram pelos programas de Chacrinha foram ―Índia Potira‖ e ―Rita Cadillac‖. 
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  O cenário e os adereços no estúdio em que os programas eram gravados, lembrando, 

digamos, uma ―bagunça organizada‖, misturavam vários gêneros e elementos carnavalescos, 

numa espécie de bricolagem tropicalista (Chacrinha foi considerado o pai do Tropicalismo). 

Luzes, cores vivas e vibrantes invadiam a sala de visitas dos telespectadores e despertavam 

interesse no público presente às gravações do programa. O figurino de Chacrinha e sua postura 

em palco demonstram que a proximidade do apresentador com a platéia não se dava pela 

semelhança, mas, por estranhamento e, sobretudo, pela comicidade. Afinal, ele era o ―Velho 

Palhaço‖. 

Nesse sentido, segundo Souza (2004, p. 94), o público do gênero auditório também 

comparece para mostrar alegria, animação, interesse, podendo cantar, dançar e dar opinião, 

sempre instigado pela figura do apresentador, que centraliza a atenção e conduz o programa. A 

produção desse gênero que se notabilizou pela apropriação total da linguagem televisiva foi o 

Programa do Chacrinha. 

 

 
A Buzina do Chacrinha, na TV Bandeirantes [...] não deixa de ser uma novidade de 

linguagem- e uma novidade de significação. Abelardo ―Chacrinha‖ Barbosa é o 

nosso primeiro grande palhaço autenticamente televisual. Ele não é o palhaço de 

circo na televisão, não: ele é o palhaço da televisão, aquele que soube somar o rádio, 

a praça pública, a multidão, o circo e o teatro de variedades para obter um espetáculo 

televisual único em todo mundo. No espaço circense do Chacrinha, gente e 

cenografia se confundem, nunca se separam. Daí a impressão de festa contínua que 

transmite, daí o calor humano que irradia. (PIGNATARI, 2004, p. 94-95). 

 

 

Por outro lado, ―é uma característica atual dos meios de comunicação, que transportam 

e manipulam industrialmente a espontaneidade popular, visando à captação e ampliação da 

audiência‖ (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 111). Em se falando na identificação da marca 

anunciadas nesses programas, cria-se uma identificação através do contexto em que elas estão 

inseridas. 

 

Chacrinha foi a primeira consequência simbólica do fenômeno que assinalaria a 

nova urbs consumidora nacional: a combinação entre supermercado e televisão. O 

bacalhau que o ―velho palhaço‖ jogava na cara da platéia (―Vocês querem 

bacalhau?‖ era um de seus bordões, seguido de passagem ao ato) procedia do 

patrocinador ―Casas da Banha‖, que demandava a louvação de seus gêneros 

alimentícios. Na Buzina do Chacrinha, ainda se espelhava a tensão da passagem de 

outras cenas da cultura popular ao popularesco televisivo. (SODRÉ; PAIVA, 2002, 

p. 149). 
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Isso confirma o domínio que Chacrinha detinha para o discurso em favor de um 

produto, no caso, seu maior patrocinador, as ―Casas da Banha‖, que ele anunciava de forma 

original e inusitada. 

 

2.2.2 O tropicalismo para Chacrinha e Chacrinha para o tropicalismo: uma visão da influência 

da indústria cultural e imagem das marcas na atmosfera dos programas propostos   

 

O movimento Tropicalista pode ser considerado um produto da indústria cultural. 

Mesmo sendo um movimento com características peculiares, que se estabeleceu a partir de 

claras releituras de outros movimentos e tendências, como o antropofagismo oswaldiano e a 

influência da poesia concreta; ele não se posicionou em oposição ao processo mercadológico 

da época. Ao contrário, abriu ―as portas‖ para a indústria disseminá-lo: ―os tropicalistas não 

desdenharam este aspecto publicitário do movimento; sem preconceitos, interiorizaram-no em 

sua produção, estabelecendo assim uma forma específica de relacionamento com a indústria 

da canção‖ (FAVARETTO, 2000, p. 23).  

Assim, a partir de suas canções, o Tropicalismo se tornou uma ―mania nacional‖, 

estabelecendo novas visões artísticas e novas atitudes, que foram traduzidas em músicas, 

adereços, efeitos e formas de pensamento que deixaram à vista o emaranhado de 

características que foram se agregando ao movimento, 

 

estes recursos permitiam enfatizar o efeito cafona e o humor, contribuindo para o 

impacto das construções paródico-alegóricas, essenciais à constituição das imagens 

tropicalistas. Com eles, o tropicalismo reentronizava o corpo na canção, remetendo-

se ao reencontro com a dimensão ritual da música, exaltando o que de afeto nela 

existe. Corpo, voz, roupa, letra, dança e músicas tornaram-se códigos, assimilados 

na canção tropicalista‖ (FAVARETTO, 2000, p. 35) 

 

 

Sob influência modernista, mais especificamente do Manifesto Antropofágico, o 

Tropicalismo absorveu importantes pontos, assumindo o conceito de devoração como a 

―bandeira‖ de seu movimento. Este consiste em destruir os paradigmas e conceitos que o 

próprio movimento propõe, ―devorando‖ o que se estabelecera como teorias. 

 

A atividade dos tropicalistas foi associada à antropofagia oswaldiana pela crítica e 

por eles próprios, enquanto proposta cultural e maneira de integrar procedimentos de 

vanguarda. A teoria e a prática da devoração, pressuposto simbólico da antropofagia, 

foram erigidas em estratégia básica do trabalho de revisão radical da produção 
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cultural, empreendido pela intelectualidade dos anos 60 e parte significativa de 

artistas. Frente ao clima de polarizações ideológicas a que a discussão sobre o tema 

do encontro cultural chegara [...] a ideia de devoração foi reapresentada como forma 

de relativização dessas posições (FAVARETTO, 2000, p. 55). 

 

 O legado que os tropicalistas herdaram do movimento modernista foi considerável. De 

acordo com Favaretto, ―o que o Tropicalismo retém do primitivismo antropofágico é mais a 

concepção cultural sincrética, o aspecto de pesquisa de técnicas de expressão, o humor 

corrosivo, a atitude anárquica com relação aos valores burgueses‖ (FAVARETTO, 2000, p. 

57-58). 

O sincretismo do projeto cultural e musical dos Tropicalistas trouxe grande número de 

aportes à cultura brasileira, sobretudo, um efeito imediato na classe média e jovem do país, 

em termos de costumes e práticas de consumo cultural. Segundo Favaretto, o tropicalismo 

surgiu como moda, dando forma a certa sensibilidade moderna, com ar de deboche, senso 

crítico e aparentemente não empenhado em revolucionar as mentes pensantes e mobilizantes 

no país. De um lado, associava-se ao psicodelismo uma mistura de comportamento hippie e 

música pop, indiciada pela síntese de som e cor; e, de outro lado, uma retomada de arcaísmos 

brasileiros, que se chamou de ―cafonismo‖ (FAVARETTO, 2000, p. 23). 

O contexto em que se desenvolveu o Tropicalismo, em razão do momento histórico 

vivido pelo país, isto é, uma ditadura, era propício e ia ao encontro dos propósitos 

reivindicatórios do período, no sentido de efervescência a resistência social. A ―geléia geral‖ 

brasileira, como se referiam os tropicalistas aos contrastes em nosso país, nada mais é do que 

uma operação de bricolagem. 

 

O Brasil emerge da montagem sincrônica de fatos, eventos, citações, jargões e 

emblemas, resíduos, fragmentos. Resulta uma imagem mítica do Brasil, 

grotescamente monumentaizada, que ―emite acordes dissonantes‖, num movimento 

indefinido (FAVARETTO, 2000, p. 63-64). 

 

 

A carnavalização, como característica básica do movimento, também pode ser vista 

como bricolagem, pois nela diversos procedimentos e efeitos da mistura comparecem. É festa, 

alegoria do Brasil, crítica da musicalidade brasileira, crítica social, cafonice, compondo um 

ritual de devoração‖ (FAVARETTO, 2000, p. 78). Nas origens do movimento, várias 

influências e novos caminhos foram traçados, o Tropicalismo ―constrói um painel em que o 

universo sincrético se apresenta sob a forma de um presente contraditório, grotescamente 
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monumentalizado, como uma hipérbole distanciada de qualquer origem‖ (FAVARETTO, 

2000, p. 57-58). 

A alegorização e os diversos artifícios de comunicação, material e gestual das ações e 

mensagens dessa vanguarda recém criada marcaram a forte influência do carnaval no 

movimento tropicalista. 

 

O carnaval não foi, para os tropicalistas, um simples motivo. O seu interesse pela 

festa popular estendeu-se também aos comportamentos e à estrutura das canções, 

tornando-se linguagem e determinando a forma do movimento. Nas apresentações 

públicas, nas roupas, nas entrevistas e no processo de criação, o carnaval, tal como 

foi institucionalizado no Ocidente, acontecia como festa periódica e como 

linguagem (FAVARETTO, 2000, p. 131). 

 

 

É nessa análise que voltamos a lembrar a indiscutível influência de Chacrinha como 

ícone idealizador para os tropicalistas. Seu palco era um ambiente perfeito de atuação em 

termos carnavalescos. Nos programas do ―Velho Guerreiro‖ se podem ler as significações a 

que Favaretto (2000, p. 133) se refere. Para este autor, participar do carnaval é ser, ao mesmo 

tempo, ator e espectador, é perder a consciência de indivíduo, desdobrando-se em sujeito e 

objeto do espetáculo e do jogo. Chacrinha soube sincretizar de forma brilhante esses aspectos, 

indo ao encontro das características carnavalescas dos tropicalistas. Carnaval e feira livre se 

fundiam nas atuações de Chacrinha. Seu programa revelando imagens distorcidas da realidade 

imitava em tom de paródia um modo diferenciado as peculiaridades dos fatos.  

 

Por isso o carnaval é marcado por uma gestualística da incontinência e da 

obscenidade, e, em oposição ao decoro da linguagem permitida, valoriza o corpo: é 

o que Bakhtin denomina ―realismo grotesco‖. Neste, o material e o corporal 

metamorfoseiam-se em imagens grotescas‖ (FAVARETTO, 2000, p. 133). 

 

 

Não configuram meras coincidências a forte relação dessas características de 

bricolagem, realismo grotesco e excentricidade entre Abelardo Barbosa e os tropicalistas. Na 

verdade, essa mistura foi um apanhado de signos e inspirações para a concretização, tanto 

como proposta quanto na ideologia do movimento. É assim que 

 

O tropicalismo tentou reapropriar-se do realismo grotesco das festas carnavalescas 

populares, ainda persistentes no folclore, no circo, na piada, na gíria, nos chavões e 

nos provérbios, ainda que de forma edulcorada e estilizada. O interesse que os 

tropicalistas manifestaram pelo programa do Chacrinha não foi casual, pois a sua 

estrutura básica remetia ao circo, ao parque de diversões e ao carnaval de rua. Nele 

ocorria o cruzamento de tempos e acontecimentos na cena tragicômica do picadeiro, 

onde se expunham todas as espécies de insinuações e aspectos ―baixos‖ da vivência 

popular. O riso franco e libertário confina burlescamente com a piedade e resvala 
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para a satisfação simbólica. Indiferente, Chacrinha oficiava o carnaval, rito de 

renovação do que, no palco, degenerava. Ao vivo ou no vídeo, o centro de todos os 

olhares era o corpo do Chacrinha, sua barriga grotescamente monumentalizada por 

roupa e bugigangas, ou o rosto, os gestos desengonçados dos cantores-atores, e suas 

roupas imitando a moda- classe média-, enfim a feiúra cotidiana (FAVARETTO, 

2000, p. 134-135). 

   

No Brasil da ditadura militar, os anos de economia farta e obras faraônicas estavam 

começando, com verbas internacionais que injetadas no país originaram o chamado ―milagre 

econômico‖. Com isso, a indústria estava mais aquecida do que nunca e, enquadrada nessa 

situação, a indústria da música, apesar do grande controle da censura. Essa indústria foi 

principalmente evidenciada através dos festivais. 

Temos então as condições de produção em que esse movimento se dava: aqui se fala 

no encaixe do tropicalismo com as características de Chacrinha, com a questão do 

carnavalesco, adereços, extravagância e excentricidade que evadiam da realidade, 

características estas também atribuídas ao Tropicalismo. As duas manifestações são produtos 

culturais: os Tropicalistas como produto artístico-musical e os programas de Chacrinha como 

produto televisivo que almejava alcançar audiência. Somos então, invocados a uma reflexão 

comercial sobre o consumo, sobre o aspecto comercial que assumiam as canções tropicalistas 

que, ao mesmo tempo, tinham protesto e o viés pop, frentes que alinhavam o movimento à 

época. Sobre isso, Favaretto comenta 

 

por estar inscrita no capitalismo, a canção, enquanto música comercial, transforma 

em valor de troca os afetos e representantes de pulsões, pois a sua produção visa à 

exploração do inesgotável mercado do desejo. Geralmente isto é feito através da 

adaptação dos produtos artísticos às normas estéticas de consumo (FAVARETTO, 

2000, p. 138). 

 

 

A partir daí se faz sentir a herança do movimento no âmbito de comportamentos e 

repercussão midiática, para jovens da classe média. O consumo se inseriu ao movimento 

tropicalista, mas não refletiu diretamente sobre os preceitos no movimento original. Neste 

aspecto, analisando a letra de ―Baby‖, uma canção ícone do Tropicalismo, composta por 

Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa, Favaretto observa: 

 

as invocações melancólicas: ―você precisa (saber da piscina, tomar um sorvete, 

aprender inglês, saber de mim, aprender o que eu sei)‖ indicam, ironicamente, a 

imposição da novidade do consumo [...] esta ressalva deve ser considerada porque, 

encerrado o movimento tropicalista, desenvolve-se no Brasil toda uma manipulação 

publicitária que envolve parte da juventude na onda do ―tudo legal‖, da ―curtição‖, 

da ―descontração‖, valendo-se dos tropicalistas (FAVARETTO, 2000, p. 98). 
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Em análise comparativa, se as condições de produção dos dois programas- Chacrinha 

e Huck- sobretudo no que diz respeito a recursos tecnológicos, são díspares, as formas de 

distribuição, ao contrário, não guardam tanta defasagem. Primeiro, porque já nos anos 1970 e 

1980 as emissoras e, especificamente, a Rede Globo, tinham cobertura de sua programação na 

quase totalidade do país, o que hoje é fato consumado. Isso explica que naquela época, a 

maior parte da população brasileira conhecia Chacrinha, seus programas e características. 

Além disso, estavam disponibilizados como acontece hoje nos programas do Huck, espaços 

comerciais para inserções de product placement e anúncios de patrocinadores. A preocupação 

publicitária dos anunciantes, de estarem vinculados ―no que era moda e estava dando retorno 

de visibilidade e financeiro‖, foi considerado um fator importante dos anos de Tropicalismo, 

notadamente no campo da música. 

Chacrinha, da mesma forma com seus programas contribuíram para o sucesso das 

marcas por ele anunciadas. O cenário comercial tinha realidades mercadológicas um tanto 

diferenciadas, se comparadas aos dias de hoje. Assim, realizando uma breve conexão, na 

indústria da canção, aqui ainda no aspecto comercial: 

 

no tropicalismo, os objetos do ouvinte-consumidor são representações de um 

passado ou presentes ruinosos em que o desejo se decepcionou, quando percebidos 

como mercadoria. As imagens não consolam, como que a demonstrar que não há 

conciliação entre o capital e o desejo (FAVARETTO, 2000, p. 130). 

 

 

À época dos programas de Chacrinha, os produtos anunciados, os lançamentos do 

mercado tinham duração maior como novidade para o consumidor, a velocidade tecnológica e 

o acesso à informação não se comparava aos dias de hoje, dentre outros pontos. O que hoje 

ocorre é uma aceleração de lançamentos, substituição de produtos com função determinada 

por outro que traga, além da função do anterior, mais uma lista de outras opções, além da 

concorrência acirrada e da grande variedade de produtos, muitos com os mesmos propósitos, e 

de muitas marcas. E muitas marcas têm produtos similares em termos de apresentação e 

qualidade, isso sem contar com a velocidade da informação que temos, afinal, estamos na era 

da informação. 

 

 

 

 

 



28 

 

2.2.3. Luciano Huck e o gênero Auditório 

 

Luciano Huck tem uma trajetória de sucesso em sua carreira televisiva.  

 

 

FIGURA 02- Luciano Huck, retirado do web site www.veja.abril.com.br  

 

Nasceu em São Paulo dia 3 de setembro de 1971, e é formado em Direito, porém 

preferiu atuar na área de Jornalismo, que cursou na Universidade de São Paulo. Começou 

trabalhando em uma rádio de rock de São Paulo, e depois foi para a Jovem Pan, onde fez 

muito sucesso. Já na televisão começou sua carreira na TV Gazeta, onde ficava no ar por 

apenas 10 minutos no programa ―Circulando‖. 

Depois foi para o programa ―H‖ na Bandeirante, onde fez um grande sucesso, 

tornando-se conhecido por todo o país. Além disso, Huck já participou de três filmes: ―Um 

show de verão‖, ―Xuxa e os Duendes‖ e ―Turma da Monica‖. 

No programa Caldeirão do Huck, a linha do popularesco é semelhante à adotada por 

Chacrinha. Entretanto, a abordagem é construída de forma distinta, principalmente na 

inserção publicitária de product placement e patrocínios. O cenário é montado com vários 

elementos, muitas cores e variedades estéticas, telões, recursos de vídeo e áudio, conferindo, 

igualmente à cena dos programas de Chacrinha em uma ―mistura‖. 
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As músicas que são inseridas geralmente são as que estão fazendo sucesso. Não há as 

marchinhas e músicas próprias do programa, como verificado nos programas do Chacrinha. 

As dançarinas e assistentes de palco são belas mulheres, da mesma forma que as chacretes, 

guardadas as diferenças de padrão de beleza dos dois períodos. Elas se apresentam muito mais 

despidas, porém não ganham tanto destaque como no caso das chacretes, e o público interage 

até certo ponto com elas. Luciano Huck, salvo alguns detalhes que iremos comentar no 

decorrer da análise, é menos, digamos, caricatural do que Abelardo Barbosa. Assim, o 

apresentador do Caldeirão canaliza o aspecto caricatural e estereotipado de palhaço que era 

verificado em Chacrinha, para um personagem cativante e ―salvador de lares e pessoas‖ para 

o público. Isso é perceptível nos quadros do programa, tais como ―Agora ou nunca‖, ―Lar 

doce lar‖, ―Lata Velha‖, entre outros. Estes são provas e desafios que os participantes 

sorteados têm de enfrentar para obter seus carros reformados, casa ou até mesmo ganhar uma 

quantia em dinheiro. 

Nesse momento, principalmente, é que os patrocinadores entram em cena, seja através 

de comerciais da marca, de representantes da empresa presentes no programa ou através do 

próprio Luciano Huck, como patrocinadores de um quadro em específico. A rede de lojas de 

departamento ―Ricardo Eletro‖ é um exemplo a destacar. Também há a presença do banco 

―Itaú‖, da rede ―Tok Stok‖, que acabam resultando no modelo de empresas socialmente 

responsáveis para o público, pois patrocinam e financiam muitas premiações nos quadros. 

Além disso, o programa também traz atrações musicais e investe em quadros que destacam e 

motivam a educação dos jovens, a exemplo do ―Soletrando‖, que mobiliza centenas de jovens 

e escolas de todo país. 

Os quadros citados despertam a emoção do público e telespectadores, mobilizando a 

atenção no sentido do que é realizado para pessoas comuns, muitas vezes com recursos 

mínimos de vida, que são sorteadas e recebem casas novas, automóveis totalmente 

reformados, premiações em dinheiro e assim por diante. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho, utilizaram-se as ferramentas de pesquisa bibliográfica e 

análise documental. A coleta de dados documentais, tanto de livros quanto registros 

audiovisuais, serviram à descrição e análise do objeto de estudo, pois a pesquisa bibliográfica: 

 

é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 

selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. (STUMPF, 2005, p. 

51). 

 

 

Duarte e Barros (2005), explicam que depois de definido o problema, o pesquisador 

precisa aprofundar os conceitos-chave e suas relações. O material básico para isto já deve 

estar disponível, pois foi utilizado para elaborar o problema e justificar o tema proposto. 

 Para tanto, o apoio na reunião dos materiais necessários, no caso, vídeos dos 

programas analisados, igualmente bibliografia e registros sobre os dois apresentadores dos 

programas, teve o respaldo de uma análise documental, vista muitas vezes como método e 

técnica de pesquisa. Em outras palavras, a análise documental ―compreende a identificação, a 

verificação e a apreciação de documentos para determinado fim. No caso da pesquisa 

científica, é, ao mesmo tempo, método e técnica‖ (MOREIRA, 2005, p. 271-272). 

De acordo com o autor, embora não tenha larga utilização no campo comunicacional, 

esse modelo de pesquisa pode ter bons resultados: 

 

O uso da análise documental pelos estudiosos do campo da comunicação no Brasil 

não apresenta a mesma tradição em parte por constituir um recorte mais recente do 

campo científico, em constante e mutante processo de delimitação, o recurso da 

análise documental costuma ser utilizado no resgate da história de meios de 

comunicação, personagens ou períodos. As fontes mais comuns são os acervos 

impressos (jornais, revistas, catálogos, almanaques). Mas também serve como 

expediente a consulta a documentos oficiais, técnicos ou pessoais (arquivos 

particulares reunindo originais), sendo esta última categoria mais rara e realizada 

apenas quando o acesso é permitido ao pesquisador. (MOREIRA, 2005, p. 269-270). 

 

 

 

No caso do estudo em questão, o recurso de análise documental atende e contempla as 

necessidades da pesquisa, pois reúne registros e informações, sobre os programas, em especial 

os vídeos coletados, com as aparições de product placement e patrocínios e dos 

apresentadores, Abelardo Barbosa e Luciano Huck. Esses documentos de variados gêneros 

que forem coletados organizaram as linhas descritivas de análise e ofereceu embasamento 
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para traçar um paralelo entre os dois programas, levando em conta o espaço de tempo 

decorrido e o contexto em que cada um está inserido. 

Para efeito de estudo e análise dos dois momentos distintos, tanto do contexto 

histórico quanto das diferentes épocas dos programas e apresentadores analisados, este 

trabalho adota o método comparativo, que consiste em ―investigação de indivíduos, classes, 

fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. A ampla 

utilização deste método nas ciências sociais ―se deve ao fato de possibilitar o estudo 

comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo‖ 

(MICHEL, 2009, p. 57). 

A isto se aplica o estudo dos programas de Abelardo Barbosa e Luciano Huck, isto é, 

comparando os pontos semelhantes e as distorções de abordagem, levando-se em conta o 

transcorrer do tempo. No entanto, como pontua Gil (1991, p.36), o método aqui utilizado 

pode ser visto como superficial em relação a outros, porém, quando seus procedimentos são 

desenvolvidos, mediante rigoroso controle, o método proporciona elevados graus de 

generalização. Esse método contribui, além do fato de desenvolver o tema, para traçar 

paradigmas de análise aplicáveis aos dois objetos de estudo. 

Como forma de pesquisa social e antropológica, temos os apontamentos de Ianni: 

 

 
São muitos os estudos que se apóiam necessariamente no "método comparativo". 

Mais do que nunca, diante da problemática da globalização, o cientista social é 

levado a realizar comparações mais ou menos complexas, buscando que sejam 

rigorosas. Na medida em que a globalização abre um vasto e complexo cenário à 

observação, pesquisa e análise, o cientista social é levado a mapear ângulos e 

tendências, condições e possibilidades, recorrências e descontinuidades, 

diversidades e desigualdades, impasses e rupturas, desenvolvimentos e retrocessos, 

progressos e decadências. São muitos os processos e as estruturas presentes, ativos, 

visíveis ou subjetivos, no vasto e complicado palco constituído com a globalização 

do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório. Daí a importância 

do método comparativo, como uma forma experimental, uma espécie de 

experimento mental, ideal ou imaginário (IANNI, 1994, p. 09) 

 

 

Neste estudo, porém, o método comparativo é complementado com pontos relevantes 

a serem discutidos na área da semiótica: são os efeitos de sentido e enunciação. Por 

conseguinte, tendo como objetos de análise as formas discursivas operadas nos programas de 

Chacrinha e Luciano Huck, dois aspectos são salientados: os apresentadores, que assumem o 

papel de enunciadores e os receptores, o público. 

Vale lembrar, sobre produção de sentido, que ―uma mensagem nunca produz 

automaticamente um efeito. Todo discurso desenha, ao contrário, um campo de efeitos de 

sentido e não um único efeito‖ (VERÓN, 2004, p. 216). Cada um dos apresentadores com 
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seus estratagemas de aproximação com o público trabalham suas mensagens de modo 

direcionado a influir, mesmo que indiretamente, pois emissores não têm total controle dos 

resultados de assimilação por parte dos públicos. De acordo com Verón ―enunciação diz 

respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, os modos de dizer‖ (VERÓN, 

2004, p. 216). Neste aspecto, o conteúdo faz parte do enunciado e não da enunciação, ele é 

intrinsecamente ligado à enunciação, porém a maneira com que esse conteúdo será 

endereçado aos destinatários é o mais relevante para os apresentadores. 

 Acontece, então, a consonância entre a ambientação e a pessoa emissora. Trata-se de 

uma conexão cujo nexo é representativo. Para esclarecer, segundo Verón (2004, p. 217), isto 

corresponde à imagem de quem fala. Ele chama essa imagem de ―enunciador‖. Aqui o termo 

―imagem‖ é metafórico; trata-se do lugar (ou dos lugares) que aquele que fala atribui a si 

mesmo. Essa imagem contém, portanto, a relação daquele que fala com o que ele diz. A isso 

se atribui o conceito de dispositivos de enunciação, nada mais que as estratégias concernentes 

ao objeto de comunicação proposto para se ter uma mensagem almejada. 

 Para se comunicar através da formulação de um discurso, com objetivos publicitários 

ou não, apenas requerendo a atenção dos telespectadores ―analisa-se um discurso, seja em 

relação a suas exigências de criação (produção), seja em relação a seus efeitos de sentido (...) 

em contrapartida, um tipo de discurso é sempre suscetível de várias ―leituras‖: há sempre 

várias gramáticas de reconhecimento‖ (VERÓN, 2004, p. 264-265). Aliás, para reforçar essas 

formas de recebimento de mensagens, aqui citando a interação dos apresentadores com o 

público e os estratagemas discursivos, que, em termos publicitários a eles são atribuídos às 

suas platéias 

 

A constatação da não-linearidade da circulação discursiva: a análise das 

propriedades de um discurso, explicáveis pelas regras de sua criação, não nos 

permite deduzir seus efeitos de sentido sobre os receptores. A circulação discursiva 

comporta um certo grau de indeterminação que a constitui. A circulação do sentido 

é, por sua própria natureza, um sistema complexo, não linear (VERÓN, 2004, p. 

265). 

 

É sob tais aspectos e prismas metodológicos que foram analisados os vídeos 

selecionados, buscando aplicar os conceitos teóricos à prática, cumprindo assim, com o 

objetivo principal deste trabalho. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Nos objetos de estudo, no caso os vídeos selecionados de cada programa, temos toques 

e nuances de cada uma dessas técnicas, efeitos de sentido e enunciação acima descritas. No 

documento eletrônico do vídeo, com duração de oito minutos e vinte segundos, no programa 

que comemorava os 25 anos de televisão de Chacrinha, em 1981 pela rede Bandeirante, temos 

diversas inserções de product placement e presença de marcas anunciantes. 

A partir das informações sobre a ambientação e contextualização dos programas do 

Chacrinha, e de Luciano Huck, oferecidos na seção anterior deste trabalho, analisam-se os 

vídeos dos apresentadores. Primeiramente tem-se o vídeo de Chacrinha. O programa foi 

exibido com transmissão de um ginásio fechado, com o palco ambientado com as 

características do programa de estúdio. O interessante em analisar o vídeo, além das atrações 

musicais, as ―chacretes‖ e toda interatividade do ―Velho Guerreiro‖ com a platéia, 

principalmente através das marchinhas de carnaval, são os muitos patrocinadores que estavam 

dispostos no palco principal, com diferentes formatos de exposição e diversos ângulos de 

filmagem e destaques propositais de product placement. 

 Para nos situarmos, ainda em 1981 o nome do programa pela rede Bandeirante era 

Discoteca do Chacrinha, que em 1982 muda de ―rótulo‖ novamente, quando Chacrinha, após 

10 anos afastado, retorna à rede Globo, agora comandando o Cassino do Chacrinha, que 

apresentou até sua morte, em 1988. Apresenta-se então, a empresa patrocinadora com maior 

destaque, espaço físico ocupado e diversas inserções de product placement é a rede de 

supermercados ―Casas da Banha‖. O maior anunciante dos programas do Chacrinha, por 

muitos anos, mereceu destaque pela abordagem até um tanto lúdica e criativa de aparições.  

Primeiramente, vale ressaltar que, como estratégia atrativa, o anunciante aqui 

escolhido aparece na quase totalidade de momentos em que as ―chacretes‖ estão dançando e 

realizando suas coreografias, para chamar atenção do telespectador, que ao mesmo tempo 

aprecia a beleza das assistentes de palco e também visualiza a presença da marca. Outro 

aspecto importante é o espaço físico que o anunciante ocupa: toda a extensão do palco em que 

o programa foi apresentado é organizada no plano de fundo com ―carrinhos de compra‖ 

contendo a logomarca da empresa em placas na parte frontal da grade dos carrinhos. 
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FIGURA 03- Palco com os carrinhos das ―Casas da Banha‖ aos 2 minutos do vídeo 

analisado. 

 

Vale citar assim, alguns dos patrocinadores e inserções de product placement no bloco 

do programa. Marcas como ―Mitsubishi‖, ―Singer‖, ―Monark‖, ―Guaraná Antarctica‖ e 

―Fogões Geral‖ estavam presentes em anúncios de placas, variando de tamanho e disposição 

no palco, umas com maior destaque do que outras. 

 Já as demais marcas foram exploradas com mais destaque, por se tratarem de 

patrocinadores de maior relevância no programa. Temos então, a ―Enxuta‖, que aparece com 

placas e algumas ―máquinas de lavar‖ no fundo do palco, com a assinatura da empresa. A 

marca ―Kolynos‖ que está escrita na lateral de um ―barco‖, colocado em uma das laterais do 

palco, com algumas ―chacretes‖ dançando na parte superior do mesmo. A marca de bebidas 

de vermouth ―Cinzano‖ também apresenta assinatura num barco. Em dado momento do 

programa, Chacrinha avisa que irá sortear o automóvel que está estacionado no palco. Trata-

se de um ―Chevette‖ zero quilômetro, da ―Chevrolet‖ que, além do automóvel, tinha placas de 

anúncios dispostas no palco, com destaque centralizado. 
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Verifica-se que para os outros patrocinadores os espaços são menores, menos focados 

para a platéia e muitos deles dispostos em placas médias e/ou pequenas, como se pode 

perceber para as marcas patrocinadoras ―Singer‖, ―Fogões Geral‖ e ―Guaraná da Antarctica‖. 

As empresas ―Kolinos‖, ―Enxuta‖ e ―Chevette‖ ganharam maior destaque, porém 

ainda pequenos se comparados à extensão de ―carrinhos de compras‖ dispostos no palco. O 

cenário em que os anunciantes são expostos é de uma ―total bagunça organizada‖, mistura de 

parque de diversões com carnaval, desde estética das cores vibrantes e destacadas até o tom 

musical e alegre das Marchinhas de carnaval cantadas pelo ―Velho Guerreiro‖ e pelo público 

presente. 

 

 

FIGURA 04- Palco do Programa do Chacrinha com outras marcas citadas, a 1 minuto 

e 25 segundos do vídeo analisado. 

 

A iluminação é forte e os quadros de filmagem rápidos, conferindo certa dinamicidade 

e movimento na apresentação do programa. Em um momento do vídeo, Chacrinha anuncia o 

patrocinador ―Nei Costa‖, com a frase: ―atenção, novamente o Nei Costa, com 1000 prêmios 

para você‖, além de alertar que todos estivessem com o talão à mão, pois em instantes iria ser 

sorteado, dentre outros produtos, um automóvel. Nessa parte se confere o jeito único, 

excêntrico e original de Chacrinha anunciar, reproduzindo suas peculiaridades discursivas, 
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evidenciada aqui a enunciação, o modo, a maneira de dizer, que produziu determinados 

efeitos para o auditório e os telespectadores, nesse ponto, não controláveis pelo emissor aos 

seus destinatários. 

Embora Abelardo Barbosa não tenha destacado verbalmente o patrocínio das ―Casas 

da Banha‖, percebe-se claramente e abundantemente a presença da marca, que está inserida 

no contexto e climatização teatral a que o programa é caracterizado. 

Por conseguinte, em contexto mais atual e também pela escolha de objeto de estudo a 

partir de documento audiovisual, a título de realizar uma análise comparativa, o vídeo de 

Luciano Huck. Nessa situação, o ano é de 2009, no programa ―Caldeirão do Huck‖, no 

decorrer do quadro ―Lata Velha‖, consagrado e já um clássico no programa de Luciano e 

sucesso de público. O programa vai ao ar todos os sábados à tarde, na rede Globo. O vídeo 

tem duração de nove minutos e sete segundos. Neste caso, a ferramenta patrocínio é mais 

presente que a de product placement. 

No quadro ―Lata velha‖, são sorteados pedidos de famílias para reforma total de 

automóveis. Assim, analisou-se o caso de um quadro específico em que, uma família recebe 

seu automóvel de trabalho, uma ―Kombi‖, da marca Volkswagen, totalmente reformada e 

adaptada para as necessidades do trabalho da família, composta por feirantes. 

Assim, no primeiro momento, Luciano Huck anuncia o quadro quando do resultado 

que ele proporcionará à família que foi sorteada. Depois do presente revelado, que é o 

automóvel totalmente reformado, no caso uma ―Kombi‖, Huck apresenta tudo o que foi 

adaptado, pois a família trabalha como feirante, então, o carro foi adaptado para se tornar uma 

feira ambulante. Após mostrar a parte estrutural do automóvel que sofreu mudanças, o 

apresentador chega então no porta-malas e revela mais surpresas: aparelhos eletrônicos 

variados, todos presenteados pelo patrocinador escolhido por este trabalho, o ―Ricardo 

Eletro‖. Os produtos estão todos adesivados com a logomarca do anunciante e então Luciano 

Huck realiza a propaganda verbal e discursiva do patrocinador. 
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FIGURA 05- Produtos Ricardo Eletro na Kombi, aos 5 minutos e 9 segundos do 

vídeo analisado. 

 

Após aparecer, além dos produtos mencionados, um rápido cartão na tela com a 

propaganda da ―Ricardo Eletro‖, Luciano fala de improviso, como ele mesmo comenta, sobre 

a empresa, a origem e outras informações. Anuncia: ―Ricardo Eletro tem 260 lojas espalhadas 

por todo o Brasil, Ricardo começou a vida comendo mexerica...então quando eu liguei para 

ele e contei a sua história, que o destino tinha me cruzado com um cara que vendia frutas, e 

tava no maior aperto, Ricardo falou: vamos equipar o carro deles‖. 

Confere-se assim, o discurso simples e direto que Luciano Huck dirige ao público do 

seu programa, com seu sotaque e forma de pronúncia paulistana peculiar do apresentador, que 

também interage de forma preferencialmente direta e sem muitos ―ensaios‖ com os 

telespectadores, remetendo certo imediatismo nas mensagens endereçadas. 

Após essa abordagem e testemunhal que realiza, no restante do vídeo Luciano Huck 

fala de outros anunciantes e apoiadores do programa, com especial destaque (tanto quanto a 

―Ricardo Eletro‖ recebeu) para o Banco Itaú, que presenteia a família com o oferecimento de 

um plano de seguros para o automóvel, além de informar de outros benefícios que o banco 

disponibiliza aos clientes. 
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FIGURA 06- Patrocínio do banco Itaú, aos 6 minutos e 12 segundos do vídeo 

analisado. 

 

 

A cenografia do programa ―Caldeirão do Huck‖ é muito mais sóbria comparadas aos 

programas de Chacrinha. No entanto, não significa que seja seca, em termos de cores e 

iluminação, assistentes de palco e sim, um tom alegre, porém mais organizado, programado 

segundo roteiro pré-estabelecido, diferentemente do que Abelardo o fazia, quebrando por 

vezes a sequência lógica da programação, embora se confirme que o ―Velho Guerreiro‖ tenha 

sido muito metódico nos estudos prévios dos roteiros dos programas que iria tomar frente. 

Entretanto, percebe-se a forma menos ―agressiva‖ nos programas de Luciano Huck 

para exposição e apresentação da marcas. Estas são menos apelativas visualmente comparadas 

às apresentações de Chacrinha. Nota-se um toque mais modesto de apresentá-las frente às 

câmeras, mais direto, mais claro, digamos. Analisa-se sobre esse aspecto estratégico de 

exposição de marca anunciante, um formato evoluído, melhor apresentado, que remete, 

mesmo com os improvisos propositais de Huck, em um planejamento mais revisado. Porém, 

temos o ponto de que essas ferramentas são colocadas de maneira ―mais comportada‖ do que 
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dos tempos de Chacrinha. Reflete-se que, o planejamento empresarial e os investimentos 

envolvidos exijam um olhar mais precavido na concorrência acirrada, e em decorrência destas 

questões, novos formatos de patrocínios, tie in e product placement, sejam praticados nos dias 

de hoje, entre as várias ferramentas publicitárias de exposição de anunciantes, de forma sutil e 

não invasiva, como nas estratégias a que se faz referência no objeto de estudo deste trabalho.  

Chacrinha, se comparado a Huck, comunicava-se de forma mais escrachada com o 

público, aplicando esses dispositivos de enunciação de forma diferente e ao mesmo tempo, 

única, numa espécie de personagem que constituía em seus programas. Quando se fala em 

discurso, jogos de linguagem com os receptores, tem-se sobre a perspectiva de Verón (2004, 

p. 236) que ―um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e objetos‖. Esta 

análise, de produção de sentido e discursiva de enunciador e destinatário, ou para quem 

preferir reconhecedores de discursos, insere-se em uma análise semiótica que ―tem por 

objetivo destacar e descrever todas as operações que, no discurso do suporte, determinam a 

posição do enunciador e, como consequência, a do destinatário‖ (VERÓN, 2004, p. 233). 

Estas analogias e modos se referencialidade ao público conferem ao trabalho o 

formato em que as marcas são apresentadas na atmosfera dos programas escolhidos como 

objeto de estudo e o discurso dos apresentadores, que mostram, nas diferentes formas de 

abordagem de cada um, Luciano Huck e Chacrinha, levando em conta o contexto e as 

peculiaridades de cada um. 

Enfim, nestas duas análises, pretendeu-se investigar como o processo de patrocínios e 

product placement são destacados, tanto pelos apresentadores dos dois programas quanto pela 

exposição dos produtos em ambos estúdios, definindo um ponto de analogia da evolução 

dessas estratégias em programas de auditório, entre os quais se tem um intervalo de 28 anos: o 

vídeo do Chacrinha foi filmado em 1981 e do Caldeirão do Huck, em 2009. Percebe-se a 

diferença de abordagem, tendo a exposição dos produtos no programa de Luciano Huck, 

comparado à época do Chacrinha, além das chamadas dos patrocinadores serem feitas de 

forma mais clara. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O trabalho até aqui explanado buscou dar luz às análises dos objetos de estudo, tanto 

no âmbito publicitário, no que diz respeito a patrocínios e product placement, quanto na 

comparação dos dois contextos analisados e suas personagens, Chacrinha e Luciano Huck 

com os seus respectivos programas. 

 Nesse sentido, teve-se o objetivo de, através do método comparativo, avaliar as 

condições de produção dos programas e as estratégias comunicacionais empregadas pelos 

apresentadores para evidenciar as marcas patrocinadoras, bem como as condições de 

distribuição, neste caso, o meio televisivo como canal e produto final ao consumidor. 

 Nota-se então, que os programas de Chacrinha comparados aos de Huck, em termos de 

planejamento publicitário, contava com menos organização e mais improviso do próprio 

apresentador. Isso se dava, além de recursos técnicos menos apurados nas décadas de 1970 e 

1980, também pela em decorrência da concorrência e apelos de consumo menos vorazes que 

nos nossos dias. Portanto, constata-se que essas produções eram realizadas com padrão de 

qualidade bem diversos dos atuais. Nos programas de Luciano Huck, o trato elaborativo é 

registrado com mais valia, em se falando dos aspectos de planejamento de comunicação e os 

espaços reservados às empresas patrocinadoras, que neste trabalho analisa com maior minúcia 

a presença da empresa Ricardo Eletro no programa. 

 Chacrinha, tendo o carisma e capacidade de improviso evidenciada é até tido, em 

muitos aspectos, como um fenômeno comunicacional. Portanto, o ―Velho Guerreiro‖ 

conseguia fazer a relação da sua empresa patrocinadora, as ―Casas da Banha‖ até mesmo com 

o bacalhau. São pontos de conexão de produtos e patrocinadores com o público, que o próprio 

apresentador proporcionava à platéia. No caso de Huck, o ensaio do roteiro e estrutura 

discursiva é percebido como uma aproximação e argumentação ―mais pensada‖ com a platéia 

e telespectadores. Justamente, nos dias de hoje as empresas, principalmente as grandes, 

investem pesado em comunicação e a concorrência é mais acirrada. Trata-se então, de 

empenho e compromisso do programa e da emissora corresponderem às expectativas das 

empresas apoiadoras, resultando em retorno de visibilidade positiva e venda de seus produtos. 

Portanto, as formatações de patrocínios e product placement possuem uma estruturação mais 

refinada do que nos tempos de Chacrinha. 

 Entretanto, tendo em vista a logística de distribuição dessas mensagens e levando em 

conta a defasagem de tempo entre os dois programas, nota-se que as condições de emissão 

entre eles se assemelham. Isso porque tratam de dois programas de abrangência nacional e o 
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canal pelo qual é transmitida, a televisão, já tinha se popularizado na época dos programas de 

Chacrinha, mesmo com a questão dos vinte e oito anos de intervalo entre os trechos 

audiovisuais analisados dos dois. Os vídeos são o corpus do estudo e têm a função de ilustrar 

de forma esclarecedora o que se descreve sobre as estratégias de publicidade discorridas neste 

trabalho, ou seja, product placement e patrocínios. 

 O ponto interessante que levou ao desenvolvimento deste trabalho dá-se pelo fato de 

que a televisão e, precisamente, programas de auditório, são fontes riquíssimas de 

informações variadas, entretenimento e referências de identificação pelo público. Então, 

inserir empresas anunciantes dentro do contexto dos programas é, sem dúvida, um desafio 

para os profissionais de comunicação e núcleos responsáveis pela propaganda e marketing. O 

desafio é proposto na medida em que essas estratégias têm de ser pouco invasivas no 

direcionamento com o público, de modo a aclimatar o anunciante na esfera do programa, 

adequando e adaptando à proposta comunicacional do mesmo, em termos de fazer referência 

com o público no momento do entretenimento, alinhado-os aos objetivos dos empresários 

investidores de forma inteligente, agradável e de aproximação à resultados positivos. 

 Finalmente, como se verificou neste trabalho, o aprimoramento das técnicas estudadas, 

isto é, patrocínios e product placement, vai-se concebendo através dos tempos, remodelando-

se e se reinventando, de acordo com os novos hábitos de consumo, estratégias discursivas, 

recepção, acesso às mídias, velocidade do mercado e cultura dos mais diversos públicos. 

Assim, que este trabalho tenha contribuído para um esclarecimento mais aprofundado sobre 

product placement e patrocínios na publicidade a propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAHIANA, Ana Maria. Almanaque anos 70. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 

 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1998. 

 

CARRASCOZA, João Anzanello. Duchamp e a anestesia estética na publicidade. 

Disponível em: 

<http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/comunicacaomidiaeconsumo/article/view

File/5164/4792>  Acesso em: 08 jun. 2010. 

 

C. STUMPF, Ida Regina. Pesquisa bibliográfica. In DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio 

(orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Editora Atlas S.A, 

2005. Cap. 03, p. 51. 

 

DE SIMONI, J. Promoção de vendas. São Paulo: Makron, 1997.  

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em 

comunicação. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2005. 

 

FALETTO, E. Estilos alternativos de desarrollo y opciones políticas. In FAOUR, Rodrigo. 

Revista do Rádio: cultura, fuxicos e moral nos anos dourados. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 2002. 

 

FAVARETTO, Celso F. Tropicália: Alegoria, alegria. São Paulo, editora Ateliê Editorial, 

2000. 

 

GALICIAN, Mary-Lou. Handbook of Product Placement in the Mass Media: New 

Strategies in Marketing Theory, Practice, Trends and Ethics. New York: The Haworth Press, 

2004. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo, editora Atlas, 1991. 

 

IANNI, Octavio. Globalização: novo paradigma das ciências sociais. IEL – Instituto de 

Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, v. 8, n. 21, ago. 1994. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141994000200009&lng=en&nrm=iso. Acesso em 15 out. 2010. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. 

 

MASSAUD, Moisés. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Editora Cultrix, 1974. 



43 

 

MICELI, Sérgio. A noite da madrinha. In SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e 

formatos na televisão brasileira. São Paulo: Summus, 2004. 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais: um guia 

prático para acompanhamento da Disciplina e elaboração de Trabalhos Monográficos. São 

Paulo, editora Atlas, 2009. 

 

MORAES, Ana Luiza Coiro. A síndrome do protagonista: uma abordagem cultural às 

personagens dos espetáculos de realidade da mídia. Porto Alegre, PUCRS, 2008. 319 p. Tese 

(Doutorado)- Programa de Pós-graduação da Faculdade de Comunicação Social, Pontifícia 

Universidade Católica, Porto Alegre, 2008. 

 

MOREIRA, Sonia Virgínia. Análise documental como método e como técnica. In DUARTE, 

Jorge; BARROS, Antonio (orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São 

Paulo: Editora Atlas S.A, 2005. Cap. 17, p. 271-272. 

 

OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: 

conceitos, técnicas e práticas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan. Hiper Publicidade: Fundamentos e interfaces. São 

Paulo: Thomson Learnig, 2007. 
 

PIGNATARI, Décio. Signagem da televisão. In SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e 

formatos na televisão brasileira. São Paulo: Summus, 2004. 

 

PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo: Summus Editorial, 1996. 

_______.Comunicação em Marketing. 7ª Ed. São Paulo: Papirus, 2004. 

 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. Magia e capitalismo. Um estudo antropológico da 

publicidade. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

 

SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. O império do Grotesco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 

 

SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: 

Summus, 2004. 

 

TRINDADE, Eneus. Merchandising televisivo: tie-in. In PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan 

Santo (orgs.). Hiper publicidade: Fundamentos e interfaces. Vol. 01. São Paulo: Thompson 

Learning, 2007. 

 

VASCONCELOS, Luciene Ricciotti. Planejamento de comunicação: manual de 

sobrevivência para as organizações do século XXI. São Paulo: Summus, 2009. 

 

VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo, editora Unisinos, 2004. 


